
ADVENT 2015: 'Een toekomst zonder armoede'. 
 

Zondag 29 november: 'Dromen' 

 

Zondag 06 december: 'Het pad recht maken' 

 

Zondag 13 december:  

'Laat uw handen niet verslappen' 
   

Zondag 20 december: 'God komt bij ons wonen'. 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
TEKEN JE ZEKER DE PETITIE  

om op te komen voor mensen  
in armoede en de politici  

daar mee op te wijzen? 

Je vindt deze achteraan in de kerk. 
Je naam of handtekening zetten is voldoende! 

Schilderijen Luc Blomme 

Mocht u nog niet in het gasten-
boek hebben geschreven,  

wilt u dit dan doen, aub? 
Je vindt dit achteraan in de kerk. 

Je zal er de kunstenaar  

Luc Blomme een enorm plezier 
mee doen. Dank je wel ervoor! 

3e adventszondag: Laat je handen niet verslappen 

 

Lied 

Ondertussen dragen we de kruisjes van hen  

die in november overleden zijn naar voor, 
We noemen hun naam om zo voor hen te bidden  

in deze viering, uitkijkend naar het licht voor ons 
en voor hen die we blijven meedragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen als ’t moet dat hij komt voorgoed. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
 
Iedere week weer een licht ontsteken 
vlammen van vuur voor de komende weken  
tekens van hoop in de duisternis,  
omdat het bijna kerstfeest is. 
 
Advent is dromen dat Jezus zal komen,  
dromen van vrede voor mensen van heden 
advent is dromen dat Jezus zal komen. 
 
Welkom 
 

 

 

 
 

1e adventszondag: Dromen 

2e adventszondag: Het pad recht maken 

4e adventszondag: God komt bij ons wonen 
20 december 2015 - c-jaar 



Een vierde kaars van nabijheid 
Wij steken onze vierde adventskaars aan 
als teken van ons vertrouwen  
dat het Licht het zal winnen op de duisternis, 
dat wij, zoals Maria en haar nicht Elisabeth, 
met vreugde uitzien naar de geboorte van het Kind 
dat een Boodschap van vreugde, vrede  
en gerechtigheid brengt.   
 kaars aansteken 
 
 
 
 
Gij, God van leven en licht, 
onze vierde adventskaars brandt 
opdat uw licht zou doorbreken 
in al wat klein en kwetsbaar is. 
Maak ons attent voor wat om ons heen gebeurt 
en help ons een teken van hoop te zijn, 
voor hen die geen uitzicht zien. 
Laat ook dit licht schijnen 
voor alle mensen die gestorven zijn. 
 
Kom in ons midden, maak ons klaar 
zodat Gij opnieuw geboren kunt worden 
in ons hart, in ons midden, in onze wereld. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlammetje, vlammetje straal steeds meer, 
breng het licht door wind en weer. 
Vlammetje, vlammetje straal steeds meer, 
breng het licht hier keer op keer. 
 
Vlammetje, vlammetje, doof niet uit,  
breng het licht van noord tot zuid. 
Vlammetje, vlammetje, doof niet uit,  
breng het licht nu maar voluit. 
 
 
 

Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 

Welkom voor de Kerstvieringen! 
 

Donderdag 24 december: 
24u: Kerstnachtviering met Sint-Ceciliakoor. 
 

Vrijdag 25 december: 
10u30: Kerstviering met jongerenkoor Mozaïek. 

Graag nodigen wij u alvast uit voor  de  
nieuwjaarsreceptie /impulsavond 2016  
op vrijdag 15 januari om 19.30 u  
in parochiezaal Ons Huis.  
Dit samenzijn wil ons bij het begin van 
het nieuwe jaar een 'impuls' geven.  
Elke en Jolien De Meester brengen ons 
deze avond immers geluk. 
Hou deze datum alvast vrij zodat u er  
zeker bij kan zijn! IEDEREEN is welkom! 



Gebed om vrede en vredewens 
Bidden wij in stilte om vrede dichtbij en veraf. 
 Die vrede zij altijd met u. 
 
Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Communie 

 
Lied 
Nu zijt wellekome, Jezus, deelgenoot 
van mensen die nog dromen voorbij aan dood. 
Leven met zovelen en daarmee gelukkig zijn, 
alles willen delen en toch niet minder zijn.  
Kyrieleis. 
 

Nu zijt wellekome, verre, vreemde mens. 
Dat wij aan angst ontkomen, verstaan jouw wens 
ooit te zullen leven in een wereld omgekeerd, 
waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd. 
Kyrieleis. 
 

Nu zijt wellekome, toekomstmens in mij, 
die als een kind wil wonen herboren, vrij. 
In het land van morgen dat de lieve vrede kent, 
waar wij zijn geboren, gezien, aanvaard, erkend.  
Kyrieleis. 

Om in stilte te lezen  Wim Holterman  
 
Twee vrouwen, 

Maria en Elisabeth,  
gewoon en buitengewoon. 

Ze herkennen in elkaar iets 

van de plannen van God  
met de mensen. 

 
Het verhaal van deze twee  

vrouwen, is ook  
ons levensverhaal. 

Ook in ons wil God  

tot leven komen.  
Soms - heel even - mogen we dat bij (of: in)  
elkaar ontdekken. 
We kunnen het zien aan de Geest 

die in ons groeit en leeft. 

Het is aanwezig in de hartelijke goedheid 
waarmee we elkaar ontmoeten en begroeten. 

God komt aan het licht in ons, 
als wij mensen van vrede zijn: 

in vrede met onszelf, in vrede met anderen. 
 

Elisabeth en Maria: ze zijn mensen als wij, 

gewoon en eenvoudig, vol van de Geest van God 
om leven te schenken aan mens en wereld. 

Die belofte dragen wij ook in ons.  

Gebed  
God van vrede, 
Gij weet hoe wij hunkeren naar uw nabijheid. 
Maria heeft geloofd 
dat Gij dichtbij zijt, in elke medemens. 
Geef dat geloof ook aan ons 
en schenk ons aan elkaar, 
zoals Jezus het deed. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Hij komt in de Messiaanse Koning 

die geboren zal worden en een Mens van vrede zal zijn, 

profeteert Micha.  
Elisabeth ziet Maria naar haar toekomen:  

in dat gebeuren herkent zij God die zijn volk bezoekt, 
zo horen wij in het evangelie. 

 
Eerste lezing Micha 5, 1-4a  
 
Orgel 
 
Evangelie    Lucas 3,10-18 

 

Homilie 
 
Voorbeden 
Bidden we voor mensen  
die de kunst verstaan naar anderen te luisteren,  
mensen die horen en zien, breken en delen  
vanzelfsprekend vinden. 
Dat het onze kerk en samenleving  
nooit aan zulke mensen ontbreken zal. 

Bidden we voor Welzijnszorg  
die mensen in armoede samen brengt  
en hen een stem geeft:  
dat zij mensen blijft verbinden en inspireren  
tot solidariteit, 
dat veel mensen zich blijven inzetten  
voor een toekomst zonder armoede. 
Sla uw ogen op … 
 
Bidden we ook voor onszelf, 
dat wij bezield blijven door solidariteit,  
dat wij niet meegaan in de tred van  
altijd meer voor minder mensen, 
dat we opkomen voor de belangen van anderen, 
dat wij aandacht hebben voor mensen met verdriet  
en gemis. 
Sla uw ogen op … 
 
Bidden wij in de stilte van ons hart  
voor onze eigen vragen en intenties. 
 
 



Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God  
die hemel en aarde gemaakt heeft,  
Bron van leven, Vader voor altijd. 
 
Daarom geloof ik dat het onmogelijke  
mogelijk wordt:  
vrede op aarde, levenskansen voor iedereen. 
 
Ik geloof in Jezus,  
die niet kwam om te heersen maar om te dienen,  
die de macht van het kwaad heeft gebroken,  
die gestorven is, maar ook verrezen,  
die leeft in ons midden,  
die ons voorgaat op de weg van elke dag. 
 
Daarom geloof ik  
in de gemeenschap van liefde en geloof,  
in een Kerk die het evangelie beleeft. 
 
Ik geloof dat wij met vallen en opstaan,  
maar gedragen door de Geest van God,  
toekomst zullen vinden en leven in overvloed. 
Amen. 
 

Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God van belofte,  
maak ons beschikbaar en breekbaar  
als levend brood. 
Maak ons genietbaar en smaakbaar  
als tintelende wijn. 
Laat door uw liefdeskracht dit brood en deze wijn  
teken worden van Jezus’ aanwezigheid i 
n ons midden. 
Kom onder ons en groei in onze wereld. 
Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, God, 
omdat Gij ons tegemoet komt  
in Jezus Christus, 
die geleefd heeft te midden van de mensen 
en na zijn verrijzenis 
onder ons blijft verder leven. 
 
Wij danken U om Jezus, 
voor zijn voorbeeld van nederige dienstbaarheid, 
voor zijn onvermoeibaar geduld 
met zwakke mensen en met zondaars, 
voor zijn attentie tegenover zieken en behoeftigen. 
 
Voor zijn trouw en gehoorzaamheid 
aan U, zijn hemelse Vader, 
voor zijn voorbeeld van gebed en toewijding, 
voor zijn liefdevolle en totale inzet 
tot de dood op het kruis. 

Daarom zingen wij: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, Vader, heilig en goed zijt Gij. 
Wij danken U voor uw Zoon, Jezus Christus, 
die Gij ons gegeven hebt 
om alle mensen te helpen gelukkig te zijn. 
 
Hij is gekomen  
om één te zijn met de mensen, 
ook in lijden en sterven. 
In uw dienende liefde, Heer, 
hebt Gij U totaal gegeven. 
Moge de wereld U ontmoeten in 
onze dienstbaarheid tegenover onze mede-
mensen. 
 
Op de avond vóór zijn dood,... 
 
Laudate Omnes Gentes 
 
Wij gedenken zijn leven vol liefde voor de kleinen, 
zijn goedheid voor arme en zwakke mensen, 
voor zieken en zondaars. 
 
Wij bidden U, Heer, 
laat de Geest van uw goedheid 
onder ons blijven verder leven. 
Mag het leven en de dood van Jezus 
ons helpen ook onszelf te geven 
en nooit moedeloos te worden. 
 
Nu wij de dood herdenken van Jezus,  
uw Zoon, vragen wij ook 
onze dierbare overledenen te gedenken (…). 
 
Wij bidden ook voor onszelf, Heer, 
en voor alle mensen die U nog niet kennen 
of niet meer in U geloven. 
Moge wij allen eens opgenomen worden 
in het Rijk van uw goedheid, 
van vrede en vreugde. 
 
Gij hebt het immers gezegd en wij geloven  
dat Gij ons nooit verlaat. 
 
Onze Vader    
 


