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4e zondag Advent      17-18 december 2022 
–  

decanaat Ieper - Poperinge 
 

 

Als aperitief:  Analfabeet  - Willem Vermandere  (2010) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IaRMre2aCZc 

 

Ja ik weet het, ‘t is een schande, voor nen baardigen poëet,  
maar ‘t stel vast na al die jaren, ik ben zwaar analfabeet.  
Ja ‘t is met beschaamde kaken en bekennen valt mie zwaar,  
ik mag met mijn laptop-tasje weer naar ‘t eerste studiejaar. 
 
Ik kan lezen, ik kan schrijven, ja dat dacht ik, maar da’s mis, 
want in ‘t digitale tijdperk dool ik deur de duisternis. 
Maar de meester zal mij leren, stap voor stap op den display,  
al de vreemde nieuwe woorden, heel den computeraabeecee. 
 
Analoog en Amplitude, Application en Arpanet,  
sla me dood al wat da'k wete, ne paraplu is geen trompet 
Bij de Bee is 't Basis-Bandcoax, Batch-transmissie, Betamax,  
ik vertrouw genen Bicaster, 't is met Bee van achterbaks. 
 
Bij de Cee is 't Calibratie, Cursor Crash Cyber-Café,  
dat café dat is nog te doene,'t gaat vooruit, 'k zit al aan Dee. 
Digital en Data Discman en de Daverende Decibels,  
den Decoder en den Disigner, duw maar deure, voor elk wat wils. 
 
En bij Ee is ’t Equalizer en bij eF is 't Fax en Front, 
bij de Gee is 't Gain en Grabben en bie de Ha is 't hondenstront. 
Excuseer 't is Ha van Hacker en 't is Ie van Internet, 
dan volgt Jee met zijne Joystick, ook met Jack is 't dolle pret.  
 
Ka daarmee kan je Kadreren en den eL Lasert en Lurkt,  
met de eM is 't lekker Mailen, binst dat eN heel zachtjes sNurkt. 
Oo dat is d' On-linemontage en de Pee 't Papierformaat,  
Player Plotter en Processor, Qu recorder! in ’t Quadraate 
 
R maakt Radioverbinding en zonder eS geen Satelliet,  
geen Sequencer of Straalverbinding en zonder Tee geen Telematiek, 
't is ook Tee in Timer en Tuner, en 't is de U van USB, 
't is de Vee van Videoprinter, van Videofoon en nooit teVree.  
 
en de Wee die Waved en Wandert, op het grote World-Wide-Web, 
en het Windowt weg en were, dit Wereldwijde spinnenweb, 
en met iKs en Y zo eindigt hier uiteindlijk 't alfabet,  
om de slotletter te vinden hè'k de computer afgeZet. 

 
 

Openingslied:  Advent is dromen 
 

 6e leerjaar: https://www.youtube.com/watch?v=-IEh-SyMuz8 

 kinderkoor Sjaloom: https://www.youtube.com/watch?v=6VzUKRgp7B4 
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Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

dromen van vrede voor mensen van heden. 

Advent is dromen dat Jezus zal komen.  

  

En weer in geuren en kleuren herhalen 
wat wij al weten uit oude verhalen: 
herders en sterren, een stal en een kind, 
omdat het kerstfeest weer begint. refrein 
 
Iedere week weer een licht ontsteken  
vlammen van vuur voor de komende weken, 
tekens van hoop in de duisternis 
omdat het bijna kerstfeest is. refrein 
 
Niet als een kind en niet in een kribbe, 
maar als een vredevorst hier in ons midden, 
dan is er nergens verdriet meer of pijn 
dab zal het altijd kerstfeest zijn. refrein 
 

of intredezang voor de laatste zondag advent: Rorate  
 
Gregoriaans: https://www.youtube.com/watch?v=f06qdhO_sEY 

Nederlands: Bevrijd ons,  Heer (ZJ 124)  

https://www.youtube.com/watch?v=g1MfT2VG6mg 

 

refr.: Bevrijd ons, Heer bevrijd uw volk; 

het komt in deemoed naar U toe. 

 
Wees niet vertoornd, Heer, wees niet vertoornd, 
gedenk niet langer onze zonden. 
Uw heiligdom hebben wij verlaten, 
wij zijn uw naam vergeten, 
Heer onze God, bekeer ons tot U. 
Van U hebben wij ons gelaat afgewend, 
voor U onze ogen gesloten; 
hoe zullen wij U vinden, God, 
als Gij ons niet bekeert?  Refrein 
 
Heer, red ons toch, 
want wij zijn van U losgescheurd, 
en wij vallen neer als zieke zomerblaren. 
Ja, wij zijn verstrooid geraakt, 
en door de winden opgejaagd. 
Wij zijn vereenzaamd, ten dode toe. 
Gij moet ons redden, Heer, uit de verlorenheid, 
eer wij voorgoed vergaan. Refrein 
 
Schep weer moed, mijn volk, 
Schep weer moed, mijn volk, 
Ik wil u vertroosten: weldra zal uw Redder komen. 
Waarom houdt gij aan uw droefheid vast? 
Waarom zoudt gij nog langer treuren? 
Ik ben de Heer, gij moet niet vrezen. 
Ik ben een God van levenden, niet van doden. 
Ik kom naar u toe, Ik zal u redden.  Refrein 
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Welkom: Verbind je met Christus !   

 
Vandaag is het de laatste zondag vóór Kerstmis.  
Ruim 2000 jaar geleden werd Jezus geboren. 
Maar de zwangerschap van Maria verliep niet zo simpel.  
Zij was ongehuwd, wat moeilijk lag in de Joodse samenleving.  
En ook voor Jozef was het niet eenvoudig:  
de Joodse wetten maakten het hem niet gemakkelijk als toekomstige vader 
en vriend van een ongehuwde moeder.  
Hij moest zijn verantwoordelijkheid opnemen. En dat deed hij.  
Hij aanvaardt Jezus als een kind van God  
en zal Hem daarom ook een naam geven:  
“God met ons”, of “Immanuel”.  
Vandaag willen wij dan ook nadenken  
over onze verantwoordelijkheden en keuzes in ons leven.  
Geven wij aan God voldoende plaats bij wat wij doen? 
 

Lichtritus en lichtlied:  (WZ)  (WZ = map Welzijnszorg) 
 
Advent is wachten op de Heer, 
uitkijken en een plaats bereiden waar Hij mag wonen. 
‘Sta open voor het teken dat God geeft’, 
horen we straks in de lezingen uit de Schrift. 
Wat mogen we hopen? 
Welke tekenen mogen we verwachten? 
Gods droom voor de mensen is in aantocht: 
een wereld van vrede en gerechtigheid. 
Een wonder geschiedt: 
niet te vatten met het hoofd, 
maar te voelen met het hart. 
Net als Jozef worden we vandaag geroepen 
om wakker te worden, 
te ontwaken uit onze slaap 
en Gods droom te leven. 
De vierde kaars wil ons hiertoe licht geven. 
 
Ontsteken van de vierde kaars (ondertussen  
zingen we het Taizérefrein ‘Dans nos obscurités)  
 

Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
een vuur dat nooit meer dooft.   (2x) 

 
God van licht en liefde, 
vier kaarsen branden er vandaag, 
met elkaar verbonden op een groene krans. 
In het licht van de kaarsen 
mogen wij uw oneindig grote liefde zien 
die ons tot mens maakt 
en ons oproept om een licht te zijn voor elkaar. 
Wij willen U vragen: 
laat uw Licht schijnen, 
wees ons liefdevol nabij 
en maak ons wakker uit onze slaap 
opdat we uw droom mogen leven 
vandaag, morgen en altijd.  Amen. 
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Gebed om ontferming (WZ) 
 
Pr.: Wij worden uitgenodigd om ons te verbinden met Jezus 

die God zichtbaar maakte in zijn omgang met mensen. 
Laten we bidden om Gods ontferming  
over de grenzen van ons mens-zijn heen. 

 
L.: Wie een kind verwacht, weet dat je je huis moet herschikken, 

plaats vrijmaken, je huis delen. 
Heer, U die steeds plaats maakt voor ieder, 
ontferm U over ons. 
 
Wie een kind verwacht, weet dat tijd een andere invulling krijgt, 
dat je tijd moet maken, rekening houden met elkaar,  
me-time moet inleveren. 
Christus, U die leefde met de ander voor ogen, 
ontferm U over ons. 
 
Wie een kind verwacht, weet dat je leven anders wordt, 
dat je niet meer leeft voor jezelf alleen omdat 
een hulpeloos kind je nodig heeft. 
Heer, U die voorkeur geeft aan de zwaksten, 
ontferm U over ons. 

 
Pr.: God, bron van alle leven, 

reken het ons niet aan als wij blijven steken in goede bedoelingen. 
Uw liefde is groter dan ons hart. 
Ontferm U over ons en wees ons blijvend nabij als God-met-ons. 
Amen. 

 

Openingsgebed (WZ)  
 
God van liefde, 
U hebt de wereld bestemd tot een plek waar het niet koud en kil is, 
maar waar menselijke warmte en liefdevolle uitstraling 
nieuw leven mogelijk maken. 
Zoals een moeder verlangt om geborgenheid te kunnen geven 
aan het kind dat ze in haar schoot draagt, 
zo voelen ook wij uw verlangen naar een samenleving 
waarin verbondenheid en samen delen sleutelwoorden zijn. 
Veranker uw droom in ons, 
sterk ons om daar in ons leven echt werk van te maken, 
uit kracht van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. 
Amen 

 

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja (Jes. 7, 10-14) 
 
10  Dit liet de Heer tegen Achaz zeggen: 
11 ‘Vraag de Heer uw God om een teken,  
uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven.’  
12 Maar Achaz antwoordde:  
‘Dat doe ik niet, ik stel de Heer niet op de proef.’  
13  Daarop zei de profeet: ‘Luister, huis van David!  
Is het niet genoeg om mensen te tergen,  
dat u ook nog mijn God moet tergen?  
14 Daarom geeft de Heer zelf een teken aan u:  
Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen,  
en u zult hem de naam Immanuël geven. 
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Tussenzang:  Psalm 24 (23) 1-2, 3-4ab, 5-6 
 
refr.: De Koning der glorie moet binnengaan, Hij is de Koning der glorie. 
 
Aan God hoort de aarde en al wat er op is, 
de aardschijf en al wat daar woont; 
 
Want Hij heeft haar op het water gegrondvest, 
haar vastgelegd op de zee. 
 
Wie zal beklimmen de berg van de Heer, 
wie in zijn heiligdom staan? 
 
Die rein is van handen en zuiver van hart, 
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. 
 
Hij zal door de Heer gezegend worden, 
beloond door God, zijn verlosser. 
 
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem, 
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God. 

 
Tweede lezing:  Uit de Brief aan de Romeinen   (Rom. 1, 1-7) 
 
1 Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus,  
door God geroepen tot apostel  
en bestemd voor de dienst van het evangelie,  
2  dat God eertijds door zijn profeten  
in de heilige geschriften heeft aangekondigd.  
3 Dat evangelie spreekt over zijn Zoon,  
die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David,  
4  en die naar de heilige Geest is aangewezen  
als Zoon van God in kracht,  
door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus onze Heer.  
5  Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen,  
om ter wille van zijn naam onder alle volken  
mensen tot de gehoorzaamheid van het geloof te brengen.  
6  Ook u hoort bij hen, geroepenen van Jezus Christus!  
7  Aan u allen in Rome die God liefheeft  
en tot zijn heilige gemeente heeft geroepen:  
Genade en vrede zij u  
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! 

 
Lied:   Heer, wij roepen om erbarmen  (ZJ 102) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LRlze_0bbzY 

 
Heer, wij roepen om erbarmen,  
keer tot ons uw aangezicht,  
kom de kille kou verwarmen  
met de luister van uw licht. 
 
Laat ons leven niet verlopen  
in de wereld, in de tijd.  
Toon het heil waar wij op hopen,  
’t Kind van uw genadigheid. 
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’t Kind dat in uw eeuwigheden  
God van God is, Licht van Licht,  
dat de vreugde van uw vrede  
in de woeste wereld sticht. 
 
Kind, kom spoedig bij ons wonen,  
deel ons menselijk bestaan.  
Kind, kom aan ons, mensen,  
tonen hoe wij tot uw Vader gaan. 

 
Voor en na het Evangelie: 

 
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.  
Bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht:  
dat alle mensen Golds glorie aanschouwen.  
Alleluia. Alleluia. 

 

Evangelie:   (Mt. 1, 8-24) 
 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
18  De herkomst van Jezus Christus was deze.  
Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef,  
en voordat ze bij elkaar gingen wonen,  
bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. 
19  Jozef, haar man, was een rechtvaardige.  
Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen,  
kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden.  
20  Terwijl hij dit overwoog,  
verscheen hem in een droom een engel van de Heer,  
die zei: `Jozef, zoon van David,  
wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen,  
want wat bij haar tot leven is gewekt,  
is van de heilige Geest.  
21  Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven,  
want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.'  
22  Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden  
wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: 
23  Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, 
en ze zullen Hem de naam Immanuël geven, 
wat betekent: God met ons. 
24  Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd,  
deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen.  
Hij nam zijn vrouw bij zich. 
 

 
Overweging(en) 
 
We hoorden zojuist twee verschillende reacties op een uitnodiging van God. In de eerste 
lezing wil koning Achaz niet ingaan op het aanbod dat hem via Jesaja door de Heer wordt 
gedaan. Hij weigert ruimte voor God en zijn toekomstvisioen. Hij vertrouwt alleen op 
zichzelf en op zijn eigen politieke inzichten. En daar heeft volgens hem God noch zijn 
profeet iets mee te maken. Jozef daarentegen reageert heel anders. Ook hij verkeert in 
een moeilijk parket, niet politiek maar persoonlijk. Ook hij krijgt een goddelijke 
boodschap, niet door de profeet, wel in zijn droom. En anders dan Achaz zegt hij wel “ja” 
tegen God. Nochtans, zijn 'neen' zou zeker begrijpelijk geweest zijn. Want stel u maar 
eens in zijn plaats - en ik richt me hier iets meer tot de mannen dan tot de vrouwen: ge 
staat op trouwen, de datum is vastgesteld, de uitnodigingen zijn verstuurd. En dan komt 
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uw meisje u doodleuk vertellen dat ze in verwachting is. En omdat je een deftige man 
zijt, weet je heel zeker dat het niet van u is. Hoe zou jij u voelen, zo'n paar weken voor 
uw trouw? En stel dat ze dan ook nog eens afkomt met een verhaal over de Heilige 
Geest.  
Dat is dus wat Jozef meemaakt. Waarschijnlijk is hij ook kwaad geweest, of op zijn minst 
ontgoocheld. Maar Jozef was een rechtvaardig man, staat er heel fijntjes in het 
evangelie. Dat betekent niet dat hij een lamme goedzak is, wel dat hij iemand is die leeft 
naar Gods woord en naar de joodse wet, en dat hij dus recht in zijn schoenen staat. 
Daarom beslist hij geen schandaal te schoppen, want zo zou hij Maria definitief tot de 
schande, en waarschijnlijk zelfs tot de dood hebben veroordeeld. De joodse wet was 
immers niet mals voor overspelige vrouwen. Dus geen kabaal, wel een scheiding in alle 
stilte, om Maria en haar kind nog een kans te geven op een menswaardig bestaan. Jozef 
kiest dus niet voor zichzelf, wel voor de ander. Je moet het maar kunnen in zijn situatie.  
 
En dan komt die droom. Een droom van God nog wel, die tot gevolg heeft dat Jozef 
helemaal afstand doet van zijn eigen gelijk en van zijn recht om ‘neen’ te zeggen. In 
plaats daarvan zegt hij ‘ja’ tegen God, en daardoor geeft hij een toekomst aan Maria, aan 
Jezus, aan de wereld, aan ons. En hier ziet je meteen het grote verschil met koning 
Achaz. Die houdt God uitdrukkelijk op een afstand, hij wil Hem niet binnenlaten in zijn 
leven omdat hij dan rekening moet houden met Hem. Hij zweert bij wat is, en hij wedt 
alleen op zichzelf, niet op God. Jozef reageert helemaal anders, niet omdat hij een 
dromer is, wel omdat hij een durver en een doener is. Hij durft ingaan op Gods 
uitnodiging om niet te kiezen voor zichzelf. 
 
Welke weg kiezen wij? Die van Achaz ? Zetten ook wij God op een beleefde manier 
buitenspel? Zeggen ook wij: “Neen, dank U, ik hoef U niet.” We kunnen dat natuurlijk 
doen, God uit ons leven bannen; en er zijn er zoveel die het doen. De wereld zal 
daardoor niet vergaan en de hemel zal niet op ons hoofd vallen, maar de spankracht zal 
uit ons leven verdwijnen, omdat we niemand meer hebben die ons uitdaagt en ons 
tegelijk vooral ook draagt; omdat we, kort gezegd, onze eigen god willen zijn, zoals 
Achaz. Ons leven zal vlak worden, en zonder verbeelding, we zullen de aandacht 
verliezen voor elkaar, voor onze medemens, voor een echte toekomst, voor het leven 
zelf uiteindelijk. Ik mag er gewoon niet aan denken, aan zo'n bestaan, zonder ziel, 
zonder God.  
 
Zouden we ons toch maar niet beter aan Jozef spiegelen? Hij durfde “ja” zeggen tegen 
God, en door die durf kreeg God de ruimte, om in dat kind geboren te worden, een warm 
nest om midden onder ons te wonen.  
Zo’n warm ‘God-vriendelijk’ nest komt er niet vanzelf. Jozef voelde zich geroepen en 
verantwoordelijk om daarvoor te zorgen. Dat onze durf groot genoeg mag zijn om dat 
Kind te laten geboren worden in ons leven, met alle vreugde maar ook met alle 
verplichtingen (alle zorg) die dat met zich meebrengt. Jozef herinnert ons aan onze 
verantwoordelijkheden. God zegt: “ik zal er zijn voor u.” Jozef vertaalt het terecht als: 
“ik zal er zijn voor U, God, … en voor Maria, en Jezus …” En laten wij die zin maar verder 
aanvullen elk op onze eigen plaats … en zo een warm nestje zien ontstaan waarin God 
welkom is. Kerstmis, we zien er naar uit. 

Miguel Dehondt 
 
--------------------------- 

 

TEKENS   (WZ) 
 
Kijk naar de voeten van de pelgrims: 
het stof, de eelt, de littekens. 
Tekens van de afgelegde weg, 
van de weg, meer dan van de bestemming. 
 
Kijk naar de ogen van hen die troosten: 
diepe rimpels, tranen, intense gloed. 



8 

 

Tekens van een leven vol medeleven, 
van een blik van ziel tot ziel. 
 
Kijk naar de handen van hen die geven: 
open, uitgestrekt, teder zoekend. 
Tekens van hulp en dienst, 
soms groot, soms klein, doen wat te doen staat. 
 
Hoor de woorden van hen die bemoedigen: 
fluisterend, stamelend, maar gemeend. 
Tekens van respect en troost, 
van waardering en geloof. 
 
Tekens, vele, vele tekens. 
Gij geeft ze, Heer, ook ongevraagd. 
‘k Ben bang dat wij ze niet eens zien, 
wij leven er achteloos aan voorbij. 
 
Kijk naar de vrouw die leven draagt, 
ooit was elk van ons dat leven, 
toekomst, onbeschreven wit, 
visioen, Immanuel, God-met-ons. 
 
Jozef zag het teken, 
hij wist en handelde ernaar.  (Kris Buckinx) 
 
--------------------------------------- 
 
Zwanger zijn 
betekent vreugde 
maar ook ongemak, 
en vooral bereidheid je eigen doen en laten 
af te stemmen op het leven dat komt. 
Een christelijke gemeenschap 
moet voortdurend zwanger zijn 
van het Leven dat ze in zich draagt. 
 
En het Leven dat ze draagt 
moet leven zijn van de Geest, 
van ‘Ik zal er zijn voor u’. 
In elke activiteit, 
in elke inzet en elk moment van vierend samenzijn 
moet dat te zien en te voelen zijn. 
 
Een christelijke gemeenschap 
moet leven in zich dragen 
waarvan genezende kracht uitgaat. 
Leven dat de mens omvormt 
tot een mens die God zichtbaar maakt. 
 
Dit leven laten geboren worden 
en er menselijke gestalte aan geven 
is onze bijdrage aan deze wereld... 
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Woorden van geloof 

 
Ik geloof in God de Vader, onze God. 
Hij, de oorsprong van het leven, 
kent alle mensen bij hun naam. 
Ik geloof in God de Vader, onze God. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer. 
Mens geworden en gestorven, 
verrezen in Gods heerlijkheid. 
Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer. 
 
Ik geloof in de Geest des Heren, onze kracht. 
Hoop en vrede voor de toekomst. 
Gods liefde schenkt Hij steeds opnieuw. 
Ik geloof in de Geest des Heren, onze kracht. 
 
Ik geloof in de Kerk van Christus, wereldwijd. 
Mensen door hun God geroepen 
om zo te doen, als Jezus deed. 
Ik geloof in de Kerk van Christus, wereldwijd. 
 
 

Voorbeden  (WZ)  ant.:  Kom, o Heer, en wacht niet langer: 
kom ons redden in deze tijd. 

 
L.: We bidden voor iedereen die moegestreden is 

door opmerkingen en kritiek op het goede dat ze doen. 
Dat zij mensen mogen ontmoeten die zich verbinden met Christus 
en doen wat moet gedaan worden. 
Laat ons bidden 

 
We bidden voor iedereen die zich alleen gelaten voelt. 
Dat zij mensen mogen ontmoeten die zich verbinden met Christus 
en doen wat moet gedaan worden. 
Laat ons bidden 

 
We bidden voor iedereen die lijdt onder oorlogsgeweld 
en daarvoor op de vlucht is. 
Dat zij mensen mogen ontmoeten die zich verbinden met Christus 
en doen wat moet gedaan worden. 
Laat ons bidden 

 
We bidden voor onszelf en iedereen die uitkijkt 
naar de geboorte van Jezus, 
dat wij mensen mogen zijn die zich telkens opnieuw  
verbinden met Christus 
en doen wat moet gedaan worden. 
Laat ons bidden 

 
Pr.: God van liefde, op U vertrouwen wij. 

Ontsteek uw Licht in ons  
zodat uw Rijk zichtbaar mag worden 
vandaag en alle dagen van ons leven.  Amen 
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Lied: O kom, o kom, Immanuël  (ZJ 121) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=g_QF8y8Qmvk 

 

O kom, o kom, Immanuël, 
Verlos uw volk, uw Israël, 
Herstel het van ellende weer, 
Zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
O kom, Gij sleutel Davids, kom 
En open ons het heiligdom; 
Dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
O kom, die onze Heerser zijt, 
In wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
Verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 

 

Gebed over de gaven (WZ) 
 
God van liefde, God-met-ons, 
rond deze tafel bieden wij onze gaven aan, 
ons delen met anderen in verbondenheid met Jezus. 
Maak ons tot lichaam en bloed, 
tot handen en voeten van uw Zoon en onze Heer. Amen 
 
 

Groot Dankgebed    
 
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 om hen die weerloos en kwetsbaar  
ruimte en thuis werden waarin U mens bent kunnen worden,  
waarin uw Woord tot Liefde werd,  
uw Licht de duisternis overwon.  
 
Wij danken U, God,  
voor de herders die nog wachten in het open veld  
en slapen onder de belofte van uw sterren.  
Wij danken U om allen  
die ook vandaag nog als die herders leven,  
kwetsbaar en klein, zonder pretentie,  
maar als een open stal voor U. 
  
Wij danken U, God,  
dat U ook vandaag nog tot leven wilt komen  
in deze wereld van misstappen en bedrog.  
Wij danken U om hen die hun hart kribbe laten zijn  
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waarin uw gekwetste mensen rust en veiligheid vinden.  
In hen wordt U straks opnieuw geboren.  
Daarvoor danken wij U en zingen:  Heilig … 

 
Wij danken U, God,  
voor de zwervers uit het oosten die ons tot voorbeeld zijn,  
voor hen die alles wagen om uw ster te volgen,  
en die, met de kracht van het geloof,  
hun ster ter beschikking stellen  
om U te vinden in deze over-verlichte wereld. 
 
Wij danken U, God,  
dat U 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 U ook vandaag ons nabij bent  
overal waar mensen, kwetsbaar en weerloos,  
tot leven worden gebracht en ruimte krijgen om te groeien.  
  
Wij danken U, God,  
dat Jezus, uw Zoon, ons in leven en sterven deze weg heeft getoond,  
vooral toen Hij de avond voor zijn lijden en dood … 
 
INSTELLINGSVERHAAL 
 
Wij danken U, God,  
voor het levensverhaal van Jezus van wieg tot kruis:  
hoe Hij is opgekomen  
voor allen die klein en weerloos door het leven gaan,  
hoe Hij zieken en zondaars heeft opgenomen in zijn liefde,  
hoe Hij leven gaf, eindeloos, door Zelf te sterven op het kruis.  
Wij danken U dat Hij opgenomen werd in uw nabijheid. 
  
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 U ons nabij blijft vandaag en ons hele leven  
in vele mensen met wie wij het wonder van menselijke nabijheid mogen beleven:  
mensen die ons voorgingen op deze weg,  
mensen die ons de weg wijzen doorheen dit gelovig leven,  
mensen, vrienden, die ons bij de hand nemen  
en ons uitnodigen en bemoedigen  
en zo aan ons het wonder van uw Mens-worden laten gebeuren. 

 
Onze Vader 

 
In het vertrouwen dat God ook onder ons  
opnieuw geboren wil worden 
mogen wij bidden met de woorden die zijn Zoon ons geleerd heeft: 
 Onze Vader… 

 
God, 
geef ons tekenen van hoop 
wanneer wij moedeloos worden bij al het geweld in deze wereld. 
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Laat ons mensen ontmoeten die door hun inzet laten zien 
dat U om ons bekommerd bent 
en dat wij, als wij van goede wil zijn, 
voor elkaar een stukje hemel op aarde kunnen zijn. 
Dan kunnen wij hoopvol uitkijken naar de komst van uw Zoon, de Messias. 
 Want van U is het Koninkrijk… 

 

Vredeswens 

 
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,  
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.  
De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 
Lam Gods 

 
Communie 

 
Lied:   Kom tot ons, de wereld wacht  (ZJ 104) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VT2w9BwILVM 

 
Kom tot ons de wereld wacht,  
Heiland, kom in onze nacht.  
Licht dat in de nacht begint,  
kind van God, Maria’s kind. 
 
Kind dat uit uw kamer klein,  
als des hemels zonneschijn  
op de aarde wordt gesteld,  
gaat uw weg zoals een held. 
 
Gij daalt van de Vader neer,  
tot de Vader keert Gij weer,  
die de hel zijt doorgegaan  
en hemelwaarts opgestaan. 
 
Uw kribbe blinkt in de nacht  
met een ongekende pracht.  
Het geloof leeft in dat licht  
waarvoor al het duister zwicht. 

 
Lof zij God in ’t hemelrijk,  
Vader, Zoon en Geest gelijk,  
nu en overal altijd,  
nu en tot in eeuwigheid. 
 

Slotgebed 
 
God van licht en liefde,  
vier kaarsen branden er vandaag,  
met elkaar verbonden door een groene krans.  
In het licht van de kaarsen  
mogen wij jouw oneindig grote liefde zien  
die ons tot mens maakt  
en ons oproept om een licht te zijn voor elkaar.  
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Kerstmis komt nu heel dichtbij.  
Wij willen U vragen: laat uw licht schijnen,  
wees ons liefdevol nabij en maak ons wakker uit onze slaap  
opdat we ons verbinden met Christus  
en zo uw droom mogen leven vandaag, morgen en altijd. Amen. 

 
Zegen en zending 
 

 
Dessertje:  

 
Waar vind ik God? 
In de wereld zie ik Hem soms niet, 
in mijn medemens kan ik Hem soms niet ontdekken. 
Maar waar is Hij,  
die het zo goed met ons voorheeft? 
Is Hij als een droom die mij aangrijpt, 
of is Hij de nachtmerrie waarvan ik wakker lig? 
Misschien zoek ik te veel? 
Wil ik Hem grijpen in mijn woorden, beelden en gedachten. 
God is niet te grijpen. 
Als ik denk dat ik Hem heb, ben ik Hem alweer kwijt. 
Maar als ik Hem niet vast probeer te klampen, 
is Hij het meest dichtbij. 
Als ik durf te wachten, af te wachten, te verwachten, 
dan is God het meest nabij in mijn doen en laten. 
Zo kan ik hem ook zien om mij heen... 
Dan toont Hij zich in de medemens en de wereld om mij heen.  (T. Lammers) 

 
------------------------- 

 
Campagnefilm Allemaal Digitaal ?! Getuigenis Link in de kabel 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=ypwrKCLzjZI 

 

-------------------------- 

 
Vicieuze cirkel 

 

Wanneer mensen niet de nodige toestellen hebben of er niet goed mee kunnen werken, 
hebben ze vaak ook problemen om toegang te krijgen tot diensten en ondersteuning.  
Je moet bv bijbetalen om je bankzaken in het kantoor te doen, een premie moet online 
aangevraagd worden, je krijgt niemand aan de lijn… De ongelijkheid in de samenleving is 
niet alleen oorzaak van digitale uitsluiting.  
Soms zorgen de problemen om digitaal mee te zijn ervoor dat de ongelijkheid nog groter 
wordt. Mensen krijgen niet waar ze recht op hebben. 
 
-------------------------------- 
 

“Via internet lukt het meestal niet. 
En aan het loket word ik niet altijd geholpen 

omdat ze zeggen dat ik het online moet doen. 
Dan moet ik mij boos maken om hulp te krijgen.” 

 


