4e zondag van de Advent - a
18 december 2016

Licht door God-met-ons
De kruisjes van zij die vorige maand overleden zijn,
brengen we in ons midden. Op de tafel waar leven
gedeeld wordt, laten wij bij hen een kaarsje branden,
samen met een kaarsje voor al onze doden.
Zo bidden en danken wij om hun en Gods aanwezigheid.

Lied

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome,
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij niet leven, gevangen in leegte,
dat wij niet vallen, terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
De vier adventskaarsen worden aangestoken
Bidden om Gods nabijheid
God, spreidt uw mantel van liefde
over onze wereld.
Sterk ons,
zodat wij gevende mensen zijn,
zodat wij zichtbaarheid geven
aan wie Jezus was en is en wil zijn
voor onze wereld. Amen.

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.

Lied

Mededelingen
Zending en zegen
Woensdag 21 december om 20u:
Kerstconcert door Flanders Boys Choir: 'In dulci Jubilo'.
Kaarten bij
zangleidster Christa,
na de viering.
€12,5 VVK
€15 kassa

Welkom

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus
(= komst, er aan komen) en advenire
(= naartoe komen).
Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.
'God die binnentreedt in de mensengeschiedenis…'.
Woorden waarvan de betekenis en de draagwijdte
nauwelijks te vatten zijn.
Het gaat over zo iets groots, zo ongrijpbaar,
onbegrijpbaar, dat het ons geloof op de proef stelt.
Ook Jozef wist aanvankelijk geen blijf met dat mysterie
en overwoog zich van Maria te laten scheiden.
Maar de engel trok hem over de streep:
hij aanvaardde Maria alsnog als vrouw
en nam Gods Zoon aan als zijn eigen zoon.

Kerstvieringen
-24 december - 24u00: Middernachtmis
met het koor Sint-Cecilia olv Els De Lentacker.
-25 december - 10u30: Kindvriendelijke viering
met jeugdkoor Mozaïek olv Bernard Foubert.

Kalenders van de Bond
Zonder Naam te koop
aan € 10
bij Anny en Etienne

Gebed
God, wij noemen U een barmhartige Vader,
Iemand die eindeloos vergeeft,
nog voor wij er om vragen.
Wanneer wij uw hart en handen zijn,
dan kunt Gij helemaal van deze wereld zijn
Wij vragen U ons te sterken
om daar in ons leven werk van te maken,
uit kracht van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
Inleiding op de lezingen
Een jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren,
en zij zal hem noemen 'Immanuël',
zo kondigt de profeet Jesaja aan in de eerste lezing.
In de evangelielezing horen wij dat deze belofte
weldra werkelijkheid wordt.

Eerste lezing

Jesaja 7,10-14

Orgel
Evangelie Matteüs 1, 18-25

Voor wie het nog niet deed:
Er ligt een gastenboek voor
kunstenaar Koen Penninck.
Het zal hem zeker plezieren
als je er iets wilt inschrijven
over zijn olieverfschilderijen. DANK.

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.

Homilie / getuigenis
Voorbeden
Wees aanwezig God, bij allen die vergeten worden ,
de naamlozen van onze tijd,
bij allen die alleen door het leven gaan,
met hen met een lege plaats aan hun zijde.

Communie
Om in stilte te lezen

Laatst vertelde een stralend kind
van 6 jaar hoe zij geboren was.
Ze zei: "Door God."
Waarop ik zei:
"Maar je hebt toch in de buik van je mama gezeten,
voordat je ter wereld kwam. En je weet toch wel
hoe je daar terecht kwam?"
"Ja", zei ze, "dat weet ik wel, maar dat komt
allemaal door God. Want door God gingen
mijn vader en mijn moeder met elkaar naar bed."
Toen dacht ik: ze heeft nog gelijk ook.
God is immers liefde.
uit: 'Een jaar de tijd'

Wees aanwezig, God, bij allen die gekweld worden
door angst, verslaving of armoede,
bij allen die niet meer kunnen lachen of huilen,
bij allen die ziek zijn.

Laat komen ...

Wees aanwezig, God, bij allen die leiding geven
en verantwoordelijkheid dragen,
bij allen die moeten beslissen
over het leven en de toekomst van anderen.

Laat komen ...

Wees aanwezig, God, bij alle bejaarden,
bij allen die geen toekomst voor ogen hebben,
bij alle kinderen, bij alles wat wij doen en laten.
Amen.
Geloofsbelijdenis
Slotgebed
Wil ons uw Heilige Geest geven, God,
net zoals toen bij Maria,
Laat uw liefde ons overschaduwen
en in ons hart een bron van vreugde
doen ontspringen.
Geef ons de moed om ja’ te zeggen
op uw uitnodiging
om Jezus in ons geboren te laten worden,
Hij die onze Heer en vriend is. Amen.
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.

Offerande
Gebed over de gaven
God van alle leven, in het teken van brood en wijn
zien wij uit naar Jezus:
Hij die in ons midden woont.
Maak ons tot deelgenoten van zijn levensweg.
Dit vragen we U, God van ver en van dichtbij.
Amen.
Bidden bij brood en wijn van leven
Wij danken U, God,
voor het voorbeeld van Jozef en Maria,
die ons hebben geleerd en voorgeleefd
hoe vruchtbaarheid kan groeien
waar mensen hun leven uit handen geven.
Wij danken U voor hen die,
weerloos en kwetsbaar,
ruimte en thuis bieden
waar Gij mens kunt worden.

Wij danken U, God en bidden
dat uw Geest ons gevoelig mag maken
voor het wonder en de boodschap
van het kerstgebeuren,
dat Hij ons mag sterken
om dit wonder en deze boodschap
tot leven en liefde te maken voor vele mensen.
Wij danken U, God,
dat Gij ons nabij blijft vandaag
en ons hele leven
in vele mensen met wie wij het wonder van
menselijke nabijheid mogen beleven.
Daarom zingen wij U toe:
Onze Vader

Wij danken U om allen
die ook vandaag als herders leven,
kwetsbaar en klein, zonder pretentie,
maar als een open stal voor U.
Wij danken U, God,
dat Gij ons weer nabij wilt komen,
zo teder en menselijk mogelijk in Jezus,
uw Zoon, Kind van mensen.
Wij danken U dat Hij ons geleerd heeft
dat Gij ook vandaag ons nabij zijt
overal waar mensen, kwetsbaar en weerloos,
tot leven worden gebracht en ruimte krijgen
om te groeien.
Wij danken U, God, dat Jezus, ons
in leven en sterven deze weg heeft getoond (…).

Wij danken U, God,
voor het levensverhaal van Jezus:
hoe Hij is opgekomen voor allen
die klein en weerloos door het leven gaan,
hoe Hij leven gaf, eindeloos,
door zelf te sterven op het kruis.
En wij bidden U voor allen die gestorven zijn
(…).

Gebed om vrede en vredewens
Heer Jezus, wat Jozef hoorde in zijn droom
'zorg voor dit Kind',
dat wordt ook aan ons gevraagd:
zorgen voor elkaar.
Moge wij elkaar omringen met licht en warmte,
met geborgenheid en zorg.
Dan komt uw vrede aan het licht.
Die vrede zij altijd met u.
En geven we die vrede ook door aan elkaar.

