
Gebed voor de 4e adventsweek 
TIP: knip dit gebed uit en plak het op een kartonnetje 

zodat je het bij je kerststal thuis kan zetten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kom je mee Kerstmis vieren? 

             Dat kan in onze kerk in de  

             middernachtmis:  

             zaterdag om 24u00. 
 

We zingen samen kerstliederen, het orgel speelt, 

ook de klanken van een viool vullen de kerk, 

en we danken omdat Jezus geboren is. 
 

Ook op Kerstdag ben je welkom  

in de viering van 10u30: 

Het jeugdkoor Mozaïek helpt ons mee  

de vreugde van Kerstmis te vieren. 

Een viering met en voor kinderen, 

samen met ouders en grootouders! 
 

Verder viert onze geloofsgemeenschap ook 

het nieuwe jaar met de Impulsavond van  

vrijdag 6 januari om 19u30  

in feestzaal Ons Huis. 

 

Een avond om lichtpuntjes te ontdekken: 

een beeld, een woord, een streepje muziek, 

aangevuld met een drankje en een knabbel, 

om elkaar veel goeds toe te wensen.  

We hopen dat je erbij bent! 

VERBIND JE MET JEZUS 

 

Orgel  
Ondertussen brengen we de kruisjes van hen  

die in november zijn overleden, in ons midden.  

 

Kindvriendelijk moment   

 

Licht in ons midden 

Welkom 

Dag allemaal, van harte welkom!!! 

 

Gebed 

Goede God, 

vier kaarsen branden er vandaag, 

samen op een groene krans. 

In het licht van de kaarsen  

is het niet meer zo donker  

en zien we al wat beter  

wat we voor anderen kunnen doen. 

Wij vragen: 

laat jouw Licht schijnen,  

blijf dicht bij ons  

en laat ons met Jou mee dromen. 

vandaag, morgen en altijd. Amen. 

4e zondag van  de advent  

A-jaar 

18 december 2022 

 
 

Verbind je met Jezus 
 



Evangelie  Matteüs 1, 18-24 

3 kruisjes:   

Jezus, ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek over jou 

Jezus, ik hou van jou. 

 

Homilie 

 

Naamopgave van de 1e communicanten 

De kinderen die hun 1e communie willen doen 

zeggen dat zij graag een vriend van Jezus zijn. 

Dat te mogen horen, maakt ons allemaal blij. 

Daarom vragen we de kinderen  

per school naar voor. 

 

 

 

Voorbeden 

We verbinden ons met Jezus. 

Niet iedereen krijgt dezelfde kansen  

en voelt de warmte van gezellig licht.  

Voor hen willen we bidden: 

 

We willen een lichtje zijn voor kinderen  

die niet welkom zijn  

en naar wie niemand luistert.  

 

We willen een lichtje zijn voor kinderen  

die niet naar school kunnen. 

 
We willen een lichtje zijn voor kinderen  

die minder kansen krijgen  

omdat ze geen gsm of computer hebben.  

 

We willen een lichtje zijn  

voor kinderen en volwassenen 

die verdrietig zijn of pijn hebben.  

Dat ons bidden ... 
 

We willen een lichtje zijn voor kinderen  

die opgroeien tussen geweld en oorlog.  

Door ons bidden willen we licht brengen  

bij families die in de maand november  

afscheid moesten nemen van iemand (…). 

 

Voor de mensen aan we vandaag  

ook speciaal willen denken … 

We verbinden ons met Jezus  

en geloven dat zij niet vergeten worden. 

Dat ons bidden … 

Slotgebed 

God van Liefde, 

Wij kijken uit naar de geboorte van uw Jezus,  

dankbaar voor de warme nabijheid en liefde 

waarmee Hij U tastbaar maakte voor ons. 

We willen dromen van samen delen  

zoals Hij het ons heeft voorgedaan. 

Maak ons krachtig zoals Jozef 

om te doen wat moet gedaan worden, 

vandaag, en alle dagen van ons leven. 

Amen. 

 

Mededelingen 

 

Lied 

 

 

 

Zending en zegen 

 

 

De 1e communicanten en ouders  

verwachten we vooraan, achter het altaar, 

voor een korte kennismaking. 

 

 



Vredewens  

Als we ons verbinden met Jezus 

dan wordt ‘vrede’ een  doe-woord. 

Er komt vrede op de plaatsen  

waar wij anderen ontmoeten, 

waar wij van het samenzijn genieten. 

We willen iedereen die vrede geven. 

Laten we dit doen met een teken 

om die vrede van Jezus dichterbij te brengen. 

 

Die vrede van Jezus is altijd met jou. 

 

Communie 

 

 

 

 

 

Lichtpuntje van de week 

 

Rustgevende live muziek  

op de  Intensive Care  

voor een beter welzijn  

van de patiënt  

 

 

Normaal hoor je op een Intensive Care (IC)  

van een ziekenhuis alleen maar piepjes en 

zacht pratende mensen.  

Maar het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom 

heeft daar – in navolging van nog enkele  

ziekenhuizen – een einde aan gemaakt.  

Op de IC van het Bravis klinken voortaan elke 

twee weken ook de gitaar- en vioolklanken 

door muzikanten van de Stichting MuzIC.  

Want ‘Bravis’ baseert zich op onderzoek dat 

bevestigt dat muziek bij de patiënt aan bed een 

positieve werking kan hebben op pijn- en 

angstbeleving. Hierdoor is er bijvoorbeeld  

minder sedatie (narcosemiddelen), anxiolytica 

(medicatie tegen angst) en pijnmedicatie  

nodig. Daarnaast helpt het bij het beperken 

van de impact van een vaak traumatische IC 

opname.  

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

God van liefde, God-met-ons, 

rond deze tafel bieden wij onze gaven aan. 

Wanneer wij delen met anderen,  

verbinden we ons met Jezus. 

Help ons, zodat wij met handen en voeten  

doen als Hem,  

Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.  
 

Gebed 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. 

 

Heb je dat ook wel eens: 

je gaat ergens naartoe en je stelt vast dat je geen 

klein geld bij hebt, maar wel je GSM? 
  

Daarom bieden wij ook in de kerk de mogelijkheid 

aan om met je bankapp (geen payconiq!) een  

bijdrage te doen.  

Zo steun je onze geloofsgemeenschap! 
 

Het bedrag kan je zelf aanpassen. 
  

En cash betalen blijft natuurlijk ook mogelijk:  

de misdienaars komen graag rond! 

 

DANK JE WEL!! 



God, onze Vader, Gij hebt ons samengebracht  

en wij staan hier om U te danken en te zingen, 

om te zeggen hoe wij U bewonderen.  

Wij loven U  

voor al wat mooi is in de wereld,  

voor de blijdschap die Gij ons geeft.  

Wij prijzen U voor het licht van de dag 

en danken U voor het land,  

voor de mensen die er wonen  

en voor het leven dat Gij ons geeft. 

Ja, God, Gij zijt goed en Gij houdt van ons, 

onze wereld is een wonder, 

Gij wordt ons nooit moe. 

Daarom zingen wij: 

God, onze Vader, Gij wilt heel dicht bij ons zijn. 

Daarom is Jezus gekomen. 

Hij heeft zieke mensen genezen   

en aan zondaars schonk Hij vergiffenis. 

De kinderen liet Hij bij zich komen  

en Hij heeft hen gezegend.  

Daarom zingen we: 

Danken wij God voor elkaar … 

Als wij U vieren, Heer,  

staan wij niet alleen.  

Overal ter wereld  

brengt klein en groot U hulde.  

Samen met de hele kerk bidden wij tot U, 

met onze paus Franciscus  

en onze bisschop Lode.  

En in de hemel loven U Moeder Maria, 

de apostelen en alle heiligen.  

God, heilige Vader,  

omdat wij willen tonen hoe dankbaar wij U zijn,  

hebben wij dit brood meegebracht  

en deze wijn.  

Mogen zij voor ons worden tot lichaam en bloed 

van Jezus Christus, uw geliefde Zoon. 

Want op de avond, vlak voor zijn sterven,  

zat Jezus met zijn apostelen aan tafel (…). 

Danken wij God voor elkaar … 

Wat Jezus gezegd heeft te doen,  

dat doen wij in deze eucharistie:  

wij verkondigen zijn dood en zijn verrijzenis 

en verbinden ons met Jezus. 

Goede Vader,  

omdat Gij nooit iemand vergeet,  

bidden wij U voor de mensen  

van wie wij houden en  

voor allen die in uw vrede zijn gestorven.  

Denk aan hen die lijden en verdriet hebben, 

vergeet niet uw grote familie  

van christenen  

en alle mensen van de hele wereld. 

Door Hem en met Hem en in Hem  

zal uw Naam geprezen zijn,  

Heer onze God, almachtige Vader,  

in de eenheid van de heilige Geest,  

hier en nu, en tot in eeuwigheid. 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 schuld,  

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven 

en leid ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. 


