
Lied 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In stormwind zoeken naar evenwicht. 
In duisternis een spoor van licht,  
zien met nieuwe ogen.  
  
Want zo heeft Hij het ons voorgedaan, 
en durven wij Gods wegen gaan,  
zien met nieuwe ogen.  
  
Als licht verzacht, muziek verstomt, 
stil wachten en het kind dat komt,  
zien met nieuwe ogen. 
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

DANK JE WEL AAN HET SCHOOLKOOR  

onder leiding van JUF TIN  

en aan de leerkrachten die er mee voor zorgden 

dat er een inzameling was om anderen te helpen! 

Wie teveel kalenders van 2019 krijgt,  

kan deze op het parochiesecretariaat  

of in de kerk afgeven :  

we doen mensen  in de gevangenissen  

er een groot plezier mee!! 

ADVENT en KERSTMIS 2018 
 

Gratis mee te nemen: affiche met kersttafereel 

   van Bradi Barth. 

Tentoonstelling: "Scherven van licht": 

  Glaskunst van Ingrid Meyvaert. Ook kaarten  

  te koop met afbeeldingen van haar glaskunst. 

Maandag 24 december: 24u 

  Middernachtmis met het Sint-Ceciliakoor 

Dinsdag 25 december: 10u30 

  Kerstviering met Mozaïek  

Een zinvolle tijd toegewenst! 

Steun je mee onze actie 'soep op de stoep' 

= 'soep in de kerk' ten voordele van 

Welzijnszorg? 

Geef een vrije bijdrage  

en je krijgt een lekkere tas soep. 

Met ook veel dank aan allen  

die groenten binnen brachten én  

aan hen die voor de soep zorgden! 

 

We dragen de kruisjes van de mensen die vorige 

maand gestorven zijn in ons midden.  

Ook de vormelingen komen mee naar voor.  

Eén van hen draagt een geschenkdoos mee. 

Ondertussen speelt het orgel een adventslied. 

 

Lichtritus 
We steken drie kaarsen aan die op onze  

Adventskrans staan. We bereiden ons voor  

zodat Jezus ook in ons leven geboren wordt. 

Met dit licht ontsteken we ook de kaarsjes bij de 

kruisjes en noemen de namen. Bidden we zingend 

dat hun licht in ons mag blijven branden. 

 

Lied 

Warmte voor wie kou lijdt, 
een huis voor iedereen, 
God verdrijft het duister,  
laat geen mens alleen. 
Dat het licht in ons … 
 

Welkom 
Welkom aan jullie allen! 

 

 

 

 

Als het van WELZIJNSZORG afhangt ….  
… loopt geen enkel kind in de buitenbaan. 

3e zondag advent jaar C 
16 december 2018 



Gebed om nabijheid  psalm 113 

Loven en danken wij de Heer, 

gezegend is zijn naam,  

van nu af tot in eeuwigheid. 
 

Prijs de Heer, van het opgaan van de zon, 

tot zij weer gaat slapen. 
 

Wie is de Heer, zo groot als Hij is, 

dat Hij ons, zo klein, ontmoeten wil? 
 

Armen richt Hij op uit het stof, 

die machteloos zijn, geeft hij aanzien, 

zodat zij aanzitten bij de groten 

en leiding geven aan het volk. 
 

Wie is Hij die van de kinderloze 

een blijde moeder maakt? 
 

Geen god is zoals Hij verheven. 

Als iemand lof verdient, dan Hij! 

 

Lied 

Tov, tov tov meod, God is super! God is groot! 
Tov, tov tov meod,  
ik ben graag Zijn bondgenoot. 
  
't Licht van honderdduizend sterren  
is al eeuwen onderweg 
en elke ster heeft zijn planeten,  
is dat niet fantastisch zeg? 
  
Tov, tov tov meod, God is super… 
  
Sneller dan het snelste vliegtuig  
draait de aarde rond de zon 
Die geeft ons warmte van een afstand  
duizend keer de horizon. 
 
Tov, tov tov meod, God is super… 
  
Elk moment schept God de Vader  
pool tot aan de evenaar 
De wereld waar wij mogen wonen  
in een oogwenk is hij klaar. 
  
Tov, tov tov meod, God is super… 
  
Toen God zag wat Hij gemaakt had,  
weet je wat Hij toen besloot? 
Dat de mens er mocht voor zorgen!  
Wij zijn dus Zijn bondgenoot. 
  
Tov, tov tov meod, God is super… 
 
 
 

Communie 
Lied 

Ik droom dat een Kerstmis zal komen,  
met meer dan alleen mooie bomen. 
Met meer dan alleen mooie woorden.  
Een Kerstmis met licht in je hart. 
 
Dus reken nu af met wat is geweest,  
maak met liefde en vrede van Kerstmis een feest. 
Ja, reken nu af met wat is geweest,  
maak met liefde en vrede van Kerstmis een feest! 
  
Want hoe kan jij kerstnacht gaan vieren 
als mensen nog doden als dieren, 
als  mensen nog azen als gieren,  
als men aalmoes en liefde verwart. 
Dus reken nu af met wat is geweest ... 
 
En als wij dan samen gaan bouwen  
met eerlijk en open vertrouwen. 
Als we meer van elkaar zouden houden ,  
was dat dan geen hele mooie start. 
Dus reken nu af met wat is geweest ... 
 

Om in stilte te lezen 

 

 

 

Slotgebed 

God, Gij brengt vreugde en bevrijding. 

Wij danken U om Jezus, Hij is licht voor mensen 

net als de kaarsen op de Adventskrans. 

Gij helpt ons om dat licht mee te dragen 

voor de mensen om ons heen.  

Aan ons om dit te leren zien  

met nieuwe ogen. Amen. 

 

Wij ZIEN de  
DINGEN 

niet zoals ze zijn, 
maar  

zoals WIJ ZIJN. 
 

Hoe zie ik de dingen? 



Hij was een engel van een mens, een wonder, 

uw zoon, een zegen voor de wereld. 

 
Die laatste avond van zijn leven …  
 voor dit bijzonder gebeuren staan we recht 

 
Als wij dan eten van dit Brood  
en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 

 

Gij helpt ons om,  

gesterkt door uw woord en brood,  

elkaar te dragen. 

 

Gij roept ons op, God van liefde, 

om dankbaar te zijn 

voor de gemeenschap met U, met elkaar  

en met alle mensen die ons  

tot hier hebben geleid. 

Nog steeds gaan zij met ons mee  

in geloof, hoop en liefde. 

 

We bidden vandaag voor (…) 

 

Gij roept ons op, Vader, om net als Jezus,  

uw Zoon, volop mens te zijn, op weg  

naar vrede en geluk voor iedereen. Amen. 

 

Onze Vader   
Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Gebed om vrede en vredewens 

Jezus, onze vriend, 

Wij zien uit naar uw komst, 

naar een wereld zoals God die droomt. 

Help ons om te volharden in aandacht en inzet. 

Dat wij vreugde delen met elke mens. 

Zo geven wij handen en voeten 

aan vrede en gerechtigheid. Amen. 

 
Die vrede van de Heer is altijd met u. 

En met uw geest.  

We delen elkaar die vrede uit.  

Dat kan door een hand te geven  

of een ander gebaar. 

 

 

 

Gebed 

God, wij laten drie kaarsen branden  

en danken U voor uw Licht dat doorbreekt 

in alles wat klein en kwetsbaar is. 

Maak ons attent voor wat om ons heen gebeurt 

en help ons een teken van hoop te zijn. Amen. 
  
Inleiding op de lezingen 
We mogen blij en gelukkig zijn, 

want God ziet ons graag, zegt Paulus ons. 

Dat geluk wordt nog groter als wij ons voorbereiden  

op de komst van Jezus, zegt Johannes de Doper. 

 

Uit de brief van de apostel Paulus  

aan de christenen van Filippi 1 Fil 4, 4-7 

 

Lied 

Het is weer zover, het is weer advent. 
Kijk eens, de tweede kaars gaat aan. 
Een lied over licht, een lied dat je kent, 
Laat het maar horen, hef het maar aan: 
 
Wat een geluk en zing het maar luid  
lichtje, ga nimmer ga nimmer meer uit. 
 
Het is weer zover, het is weer advent. 
Zie ik dat goed, doet drie het ook? 
Ja, drie doet het ook, je raakt al gewend. 
Licht van een licht, verga niet in rook. 
 
Wat een geluk en zing het maar luid  
lichtje, ga nimmer ga nimmer meer uit. 
 
 
Evangelie   Lucas 3, 10-18 
We maken drie kruisjes:  Jezus ik denk aan Jou, 

    Jezus ik spreek van Jou. 

    Jezus ik hou van Jou. 



Homilie 

 

Voorbeden 
Lied: 
Beeld je eens in, een sterretjesnacht 
met deuntjes en liedjes heel mooi en heel zacht. 
Beeld je eens in, een droom rond je heen,  
een schaapje dat springt, een aap op één been. 
Bedenk ze eens even en hou ze dan vast, 
want dromen zijn heilig, je voelt ze en tast  
in licht en in kleuren heel fel en heel fijn. 
Een droom is een droom, muziek laat ze zijn. 
 

We dromen, maar bidden ook   

voor een warme Kerk 

waar mensen zorgen voor elkaar. 

 

Wij dromen, maar bidden ook  

dat wij in de weer blijven om alle kinderen  

dezelfde kansen te geven. 

 

Wij dromen, maar bidden ook  

voor mensen die sterren zijn en licht geven  

aan anderen. 

 

Wij dromen, maar bidden ook 

voor mensen die verdriet hebben  

en iemand missen. 

 

Wij dromen, maar bidden ook 

dat politieke leiders hun nek durven uitsteken 

om alle mensen tot hun recht te laten komen. 

 

Beeld je eens in dat dit alles waar is: 

een droom van een wereld 

die Gij, God ons gegeven hebt. 

 
Lied: 
 Beeld je eens in .. 
 
Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God die mensen samenbrengt 

om er te zijn voor elkaar. 

Ja, dat geloof ik! 

 

Ik geloof dat Hij  

steeds opnieuw kansen geeft. 

Ja, dat geloof ik! 

 

Ik geloof in Jezus, 

Hij had een warme welkom en een groot hart 

voor vreemden en vrienden, voor groot en klein. 

Ja, dat geloof ik! 

 

Ik geloof in zijn Geest van liefde, 

in zijn durf en zijn openheid voor wie anders is. 

Ja, dat geloof ik! 

Ik geloof in mensen die niemand uitsluiten 

en hun hart en hun huis open zetten. 

Ja, dat geloof ik! 

 

Ik geloof in mensen die zich inzetten  

voor het goede doel en anderen een weg wijzen. 

Ja, dat geloof ik! 

 

Offerande 
De omhaling is bestemd voor de actie van  

Welzijnszorg, zodat iedereen gelijke kansen krijgt. 

Dank voor uw bijdrage!  

De kinderen van de Heilig-Hartschool brengen gaven 

aan die ze ingezameld hebben om anderen te helpen. 

 

Gebed over de gaven 

Goede God, het zijn de kleine dingen  

die ons gelukkig maken en ons hart raken. 

Gij helpt ons om aandacht te hebben  

voor warme momenten in de wereld rondom ons. 

Zo wordt het écht maaltijd vieren en kerstfeest 

voor velen. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, onze Vader, Bron van liefde, 

wij danken U en spreken onze vreugde uit 

want Gij houdt van mensen. 

 

Gij hebt ons deze wereld gegeven, 

vol rijkdom en pracht. 

 

Gij hebt ons Jezus, uw Zoon, geschonken, 

die ons de weg naar U toont. 

 
Gij blijft ons samenbrengen 

als kinderen van één gezin. 

 

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank 

en zingen U met deze woorden: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 

 

God, wij vinden U in Jezus,  

Hij is uw evenbeeld, een mens zoals Gij bedoelt. 

 

Want Hij ging om met mensen  

die niet meetelden. 

Hij ging naar zieke,  

vergeten en uitgestoten mensen. 


