Plechtige Eucharistieviering
1e zondag Advent — Pastorale Eenheid
zondag 28 november 2021
voorganger: E.H. Kan. Marc Steen, vicaris-generaal
------------------------------

Federatie Poperinge-West wordt opgenomen in De Pastorale
Eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren

Intredelied: 121: O kom, o kom, Immanuël (str 1, 2)
1.O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël. Herstel het van ellende
weer, zodat het looft uw naam, o Heer!
Refrein: Wees blij, wees blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuël.
2.O Kom, Gij wortel Isaï, verlos ons van de tyrannie. Van alle goden dezer
eeuw, o Herder, sla de boze leeuw.
Refrein: Wees blij, wees blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuël.
Ontsteken adventskaars (meteen na het intredelied)
Zr. Agnes:
Eén klein lichtje maar, eentje maar.
Het donker overheerst nog.
Er is nog angst, pijn, ontgoocheling, verbittering.
En toch is er al licht.
Er zijn mensen die het lichtje al hebben gezien.
Er zijn mensen die zelf licht zijn.

Woord van welkom…

Priester: Beste vrienden, lieve mensen allemaal,
goeie morgen en van harte welkom op deze eerste zondag in het nieuwe
kerkelijk jaar, de eerste adventszondag.
Laten wij hier samen zijn als vrienden van elkaar, mensen van de federatie
Poperinge-West en de pastorale eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren,
waartoe vanaf vandaag federatie Poperinge-West zal behoren én als vriend
van de Heer Jezus! Doen we dat dan ook in Zijn Naam: in de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
In wens je de liefde van God de Vader, het licht van zijn verrezen Zoon de
Heer Jezus Christus en de kracht van zijn Heilige Geest.
Beste vrienden,
Hij die Liefde is, wil ook vandaag, onder ons, Mens worden.
Hij zal niet bij woorden blijven.
Hij zal handen en voeten krijgen, geest en hart.
Hij zal te zien zijn, te voelen, aan den lijve te ondervinden
in ieder mens die zegt: “Ik ben er ook voor jou”,
en die deze zin tot leven brengt in zijn manier van leven.
Hij zal te zien zijn in elke keuze, in elke beslissing die hoop geeft aan de
armen, uitzicht geeft aan mensen zonder toekomst en bevrijding aan hen die
vastzitten, hoe dan ook.
Zoals God mens is geworden in Jezus,
zo wil Hij vandaag mens worden voor ons en door ons.
Moge deze adventstijd een tijd worden van uitkijken naar en van zich
voorbereiden op de geboorte van God onder ons.
Vergevingsmoment: 42 Oosterhuis (ZJ blz. 268)
Priester: Barmhartige God, wij zijn maar gewone
mensen net als de mensen van het volk Israël
destijds.
Wij doen ons best om uw volk te zijn, maar we
laten ons soms zo gemakkelijk van de weg
afbrengen die ons tot uw mensen maakt.

Marc: We hebben ogen om te zien.
Maar hoe vaak hebben we ze gesloten om de ander niet te moeten zien?
Het was geen kwade wil, maar onmacht die ons de ogen deed sluiten…
Heer, ontferm U over ons.
Marc: We hebben oren gekregen om uw Woord te horen.
Maar hoe vaak zaten ze dicht omdat wat we hoorden, niet in ons kraam
paste? Het was geen kwade wil, maar we konden de confrontatie niet aan…
Christus, ontferm U over ons.
Marc: We hebben voeten om naar de ander te gaan.
Maar hoe vaak waren we moe en bleven we liever thuis?
Het was geen kwade wil, maar gemakzucht kreeg de overhand…
Heer, ontferm U over ons.
Priester: Moge God in zijn barmhartigheid naar ons toe komen,
ons bij de hand nemen en met ons meegaan doorheen deze donkere dagen
van het jaar op weg naar Kerstmis. Amen.
Openingsgebed
Priester:
Heer, help ons om in deze periode van de advent echt naar Jezus uit te kijken.
Hij die zo weerloos en kwetsbaar was als een kind, maar ontzettend groot in
zijn aandacht voor arme, zieke en uitgesloten mensen.
Laten wij de kracht vinden om zijn voorbeeld na te volgen, tot welzijn van ieder
mensenkind.
Allen:
We zoeken steun bij elkaar en zoeken samen naar wegen om mensen van
deze Pastorale Eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren te worden in wie Gij
vreugde kunt vinden.
Geef ons de moed te doen wat nodig is en geef ons de kracht om te kunnen
volbrengen wat we ons voorgenomen hebben, zodat we nieuwe mensen
worden.
Wij vragen het U door uw Zoon, de Komende, Jezus, onze Heer. Amen.

Eerste lezing (Jer., 33, 14-16) Jeremia, de profeet die doorgaans klaagt, brengt in
deze lezing hoopvol nieuws: God blijft zijn belofte trouw: er komt een opvolger voor
David, iemand die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.
Bernard: Uit de profeet Jeremia
De tijd komt – zegt God -, dat Ik zal doen
wat Ik aan Israël en Juda heb beloofd.
In die dagen zal Ik aan David een wettelijke afstammeling geven.
Die zal het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
In die dagen zal Juda gered worden en zal Jeruzalem veilig zijn.
En men zal die stad heten: `Jahwe, onze gerechtigheid'.

Tussenzang: 127: Licht in onze ogen (str 1,3,5: vrouwen; str 2,4: mannen;
str 6,7,8: allemaal
1.Licht in onze ogen, redder uit de nacht, geldt uw mededogen nog wie U
verwacht?
2.Als der mensen trooster roepen wij U aan; noem de namelozen met een
nieuwe naam!
3.Herder, wil behoeden wie in ’t duister valt. Keer hun lot ten goede, Licht , dat
stralen zal!
4.Bloesem in de winter, roze dageraad, wees ons teken dat de Zon
verschijnen gaat!
5.Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard, tot de trouw ontkiemt en vrede
bloeien gaat!
6.Kyrie-e-leison, dat Gij U erbarmt, onze kille koude met Uw licht verwarmt!
7.Christe-e-leison, nog is niet verstomd ons verlangend roepen dat Gij spoedig
komt!
8.Kyrie-e-leison, wees genadig Heer! Breng ons naar de morgen, wacht niet
langer meer!
Tweede lezing (1 Tess., 3, 13-4, 2) Paulus roept op om een leven te leiden zoals
dat God graag heeft.
Bernard: Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van
Tessalonica
Ik bid dat God jullie liefde voor elkaar en voor allen steeds groter maakt,
even groot als mijn liefde voor jullie.
Ik bid ook dat Hij jullie sterk maakt, zodat jullie op de dag waarop onze Heer

Jezus komt met al zijn engelen, als perfecte en heilige mensen zullen staan
voor God en Vader.
Voor de rest vraag ik jullie in naam van de Heer Jezus, om de levensweg die
God graag heeft, nog trouwer na te leven dan jullie nu al doen.
Jullie kennen die voorschriften die ik je in opdracht van de Heer Jezus heb
gegeven.

Acclamatie: 3a: Bereid de weg des Heren (ZJ blz. 26)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht: dat alle mensen Gods glorie
aanschouwen.
Alleluia, alleluia.
Evangelie (Lc., 21, 25-28. 34-36) Jezus roept het einde van de tijd op, wanneer
alles zal vergaan, maar wanneer Hij ook zal terugkomen.
diaken Luc: Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Lucas
Op een dag zegt Jezus tegen zijn leerlingen:
‘Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren.
Op aarde zullen de mensen in paniek raken.
Ze zullen radeloos zijn door de golven van de bulderende
zee. Ze zullen sterven van schrik en zich vol spanning
afvragen:
‘Wat gaat er met de wereld gebeuren?’
Want de hemelse machten zullen wankelen.
Dan zullen ze de Mensenzoon zien komen op een wolk alsof hij een machtig
heerser is.
Als dat gebeurt, sta dan op, recht en fier, want jouw verlossing is nabij.
Zorg ervoor dat jullie niet versuft zijn door drank of door de zorgen van het
leven.
Zorg ervoor dat jullie niet verrast worden door die dag.
Want die dag zal komen voor iedereen op heel de aarde.
Daarom, blijf altijd waakzaam en bid om kracht om dit te kunnen overleven en
rechtop te kunnen staan voor de Mensenzoon.’
Acclamatie: 3a: Bereid de weg des Heren (ZJ blz. 26)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Homilie

Aanstelling nieuwe teamleden – bevestiging team Sint-Bertinus
Vandaag mag ik jullie, beste Bernard en Marc aanstellen als nieuwe leden van
het team van de Pastorale eenheid Sint-Bertinus. De andere teamleden mag
ik herbevestigen in hun zending. Als team dragen jullie de
verantwoordelijkheid voor de werking van de pastorale eenheid.
De pastoor-deken die ook deel uitmaakt van het team, coördineert de werking
van het team en is de eindverantwoordelijke tegenover de bisschop. Het team
heeft de taak om verder te werken aan de verschillende pastorale opdrachten:
liturgie, diaconie, catechese en verkondiging.
Ook wordt gezorgd voor een goede werking van het secretariaat.
Vandaag wil ik jullie vragen: zijn jullie bereid om deze verantwoordelijkheid op
te nemen?
Leden:
Ja, wij willen vanuit ons geloof en in de kracht van de Geest deze
verantwoordelijkheid opnemen in dienst van onze pastorale eenheid, onze
nieuwe parochie. We willen dit doen in een goede samenwerking met allen,
werkzaam in onze pastorale eenheid.

Vicaris generaal, kan. Marc:
Ik ben heel dankbaar dat jullie bereid zijn deze verantwoordelijkheid op te
nemen. Ik wil ook jullie gezinsleden danken die jullie hierbij steunen en
bemoedigen.
Ook wil ik vragen dat de Heilige Geest jullie mag bijstaan.
Broeders en zusters,
laten we even in stilte bidden dat Gods Geest deze teamleden
mag inspireren en leiden.

Stil gebed

Vervolgens …

(Vicaris generaal, kan. Marc:)

Heilige Geest,
U wilt wonen in mensen,
U wilt werken in elk van ons.
Beziel deze teamleden met uw kracht.
Begeester hen met de vreugde van het evangelie.
Inspireer hen om hun verantwoordelijkheid
telkens weer waar te maken in de Geest van Jezus Christus.
Amen.

Vicaris generaal, kan. Marc:
Ik stel jullie aan als team van de pastorale eenheid
Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren.
Ik geef jullie de zending om de pastorale zorg en verantwoordelijkheid op te
nemen en bij te dragen aan de uitbouw van een levendige pastorale eenheid.
Graag richt ik ook een woord van dank tot de andere medewerkers in de
pastorale eenheid: de vrijgestelden -priesters, diaken en parochieassistent de leden van werkgroepen, contactpersonen van de verschillende kerken,
leden van kerkfabrieken, lectoren, misdienaars, allen die zorg dragen voor
mensen in hun buurt, en de vele onnoembare vrijwilligers.
Deze viering biedt mij de gelegenheid om ook jullie van harte te danken voor
jullie gewaardeerde inzet. Ik wens jullie een goede samenwerking met het
team en vreugde in het pastorale werk.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden;
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden
Priester: Laten we waakzaam zijn want wij weten niet op welk uur van de dag
God zich bij ons aandient.
Zr. Agnes: Bidden we voor hen die in onze maatschappij niet tot hun recht
komen of zich onbeschermd voelen.
Dat wij waakzaam onze ogen voor hen openen en hen bezorgd tegemoet
gaan, en zo de komst van de Heer voorbereiden.
Laten wij bidden… Heer Jezus, kom en hoor onze bede en breng ons
liefde en vrede.
Marc: Bidden we voor hen die leiding geven in onze samenleving.
Dat ze zich ten dienste stellen van de zwakkeren en zo de komst van de Heer
voorbereiden.
Laten wij bidden… Heer Jezus, kom en hoor onze bede en breng ons
liefde en vrede.

Zr. Agnes: Bidden we voor alle mensen, medewerkers en priesters van de
federatie Poperinge-West en de Pastorale Eenheid Sint-Bertinus PoperingeVleteren: dat wij in verbondenheid met elkaar verder bouwen aan onze
Pastorale Eenheid en de boodschap van de Heer uitdragen.
Laten wij bidden… Heer Jezus, kom en hoor onze bede en breng ons
liefde en vrede.
Marc: Bidden we ook voor onszelf. Dat we ons niet helemaal laten opslorpen
door ons eigen kleine zorgen.
Dat we durven verder kijken dan ons eigen belang, dat we bedachtzaam
durven openstaan voor wie écht in nood verkeert en zo de komst van de Heer
voorbereiden.
Laten wij bidden… Heer Jezus, kom en hoor onze bede en breng ons
liefde en vrede.

Priester: Heer, onze God, luister naar ons bidden en vervul ons van uw Licht,
zodat wij op onze beurt licht kunnen zijn voor elkaar, naar het voorbeeld van
Jezus, uw Zoon. Amen.

Offerandelied: 129: Wij wachten op de Koning
1.Wij wachten op de koning die ons de vrede brengt, ontsteken onze lampen
totdat Hij komt.
2.Vier kaarsen zullen branden. Het licht groeit vlam voor vlam. Het houdt de
nacht gevangen totdat Hij komt.
3.Het vuur van onze vreugde, de gloed van ons gezang zal niet meer kunnen
doven totdat Hij komt.
4.Wij wachten op de koning; zijn ster is al gezien. Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt.
Gebed over de gaven
Priester: God van belofte, waar mensen breken en delen
met elkaar,
komt Gij hen tegemoet. Daar ziet Gij kansen voor uw
nieuwe wereld.
Allen: Zegen dit brood en deze wijn tot voedsel voor onderweg, en maak dit
samenzijn hier tot een hernieuwd begin van liefde in overvloed, naar het
voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

Priester: God, onze Vader, bron van liefde, wij willen U danken en onze
vreugde uitspreken in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon, want Gij
zijt een God die van mensen houdt.
Allen: Zozeer hebt Gij ons liefgehad, dat Gij ons deze wereld hebt
gegeven, vol rijkdom en pracht.
Priester: Zozeer hebt Gij ons liefgehad dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt
geschonken, die ons voorgaat op weg naar U.
Allen: Zozeer hebt Gij ons liefgehad dat Gij ons in Hem blijft
samenbrengen als kinderen van één gezin.
Priester: Voor zoveel liefde zeggen wij U dank en aanbidden U met deze
woorden:
Allen: (ZJ blz. 271) 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.
Priester: God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid, en uw wil om ons
allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand.
Wij kunnen niet vergeten hoe Hij mens werd met ons tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd om Hem.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde
tot het uiterste.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen en sloeg zijn ogen op naar U,

God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank, zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven
wordt.”
Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank, zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink er allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe verbond;
dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te
gedenken.”
Verkondigen wij de kern van ons geloof:
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Trouw aan dit woord gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
zijn overgave in lijden en dood, de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid.
Allen: Vader, aanvaard deze gaven en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus. Sterk ons vertrouwen,
verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons
elkaar nabij.
Priester: Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar, geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus, aan onze bisschoppen en aan allen die
Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen die een bijzondere plaats innemen in
ons hart en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.
Allen: Samen met heel uw volk, met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen.
Samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben gesteld,

vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen
wij U onze dank.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer, God Almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in de eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
Priester:
God, als wij ons gedragen weten door uw liefde en erkennen dat Gij uw
mensen nimmer in de steek laat, zal in ons binnenste angst en stormwind
luwen.
Als wij, in U verankerd, rondom ons uw rust en troost uitstralen, mogen wij vol
vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Vanuit dat vertrouwen bidden wij nu tot Hem die wij
‘Vader’ mogen noemen:
Allen: Onze Vader… (wordt gezongen)

Vredeswens
Priester: In Jezus is aan het licht gekomen dat vrede en gerechtigheid mogelijk
zijn, ook al doen tal van signalen het tegendeel vermoeden.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus, maak van ons waakzame, wakkere mensen die zichzelf willen
delen en zo de vrede en het recht sterker maken.
De vrede van de Heer zij altijd met u… En met uw Geest.
Geven we elkaar een hartelijk teken van vrede.
Vredeslied: Vrede zij U
Vrede zij u; vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

Communie
Priester: De Komende wil ons nabij blijven.
Daarom brak Hij zichzelf tot voedsel en nodigt Hij ons uit aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods dat weg neemt de zonden van de wereld.
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt maar spreek en ik zal
gezond worden.
Communielied: 104: Kom tot ons, de wereld wacht (str 1, 2, 3, 4, 5)
1.Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in ons nacht. Licht dat in de
nacht begint, kind van God, Maria’s kind.
2.Kind dat uit uw kamer klein, als des hemels zonneschijn op de aarde wordt
gesteld, gaat uw weg zoals een held.
3.Gij daalt van de Vader neer, tot de Vader keert Gij weer, die de hel zijt
doorgegaan en hemelwaarts opgestaan.
4.Uw kribbe blinkt in de nacht met een ongekende pracht. Het geloof leeft in
dat licht waarvoor al het duister zwicht.
5. Lof zij God in ’t hemelrijk. Vader, Zoon en Geest gelijk, nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Bezinning
Rita Mareco: Advent is een donkere tijd.
We snakken naar zon en ontsteken de lichten.
Maar we weten dat er, niet ver uit onze buurt,
mensen zijn die soms een leven lang in de
schaduw van onze samenleving staan.
Advent is wintertijd, waarin we de koude te lijf gaan en verlangen naar warmte
en geborgenheid.
We weten ons ook verbonden met mensen die, door armoede en uitsluiting,
menselijke warmte tekortkomen. Mensen die, soms letterlijk, in de kou staan.
Advent is een oproep voor iedere christen om warmte en licht te zijn,
solidair met hen die niet genoeg hebben om ten volle te kunnen leven.
We willen ommekeer brengen voor mensen aan wie onrecht wordt gedaan,
voor mensen die door de armoede uitgesloten worden.

Advent is leven, een kans om wat ons is gegeven, te delen en aan anderen
door te geven. Een kans om wat krom is, recht te trekken; om wie inslaapt,
wakker te schudden; om wie hopeloos of radeloos is, weer te helpen geloven.
Advent is het licht zien in de duisternis.
Slotgebed
Pr.:

Bij het einde van deze viering
willen wij U bidden, Heer:
ga met ons mee doorheen de dagen van deze Advent.
Maak ons waakzaam voor uw visioen van vrede,
en maak ons bereid
om dat visioen stap voor stap
dichterbij te brengen in onze gemeenschappen.
Dan kunt U opnieuw geboren worden,
telkens wij het wagen
een ander als medemens nabij te zijn,
naar het voorbeeld van Hem,
naar wiens komst wij verlangend uitzien,
Jezus van Nazareth, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Zending en zegen
Priester: Vandaag, bij het begin van de advent, werd ons de komst van het
Licht aangekondigd én mochten wij de ‘geboorte’ van een ruimere Pastorale
Eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren vieren.
Moge God ons zegenen opdat wij zijn Licht zouden ontmoeten in elkaars
ogen, en, op weg naar morgen, zijn vrede mogen delen met velen,
Zegene ons hiertoe God die is + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Ga dan in de vrede en de vreugde van de Heer. Amen.

Dank dat je met
ons wilde meevieren!

