Viering Fakkeltocht 26 november 2021 Pelt: Vredig licht, vurig hart.

Bij het binnenkomen PPT “Binnengaan en buitengaan viering”
In de kerk is het licht aan om makkelijker te kunnen gaan zitten, vooraan is het donker.
We zien op het scherm foto’s van licht en vuur.
Instrumentale muziek
PPT “Tijdens de viering”
Marijke: Dia 1
Welkom aan iedereen,
Jongeren, vormelingen, plussers, misdienaars, begeleiders, catechisten, priesters, diakens,
parochieassistenten, ouders, mensen die deze fakkeltocht mee mogelijk maken, en natuurlijk onze
bisschop Patrick die elk jaar weer trouw eraan houdt om ons, jongeren, een bemoedigend hart onder
de riem te steken.
We zijn blij met jullie aanwezigheid hier.
God wil graag in leven een plaatsje verwerven.
Hij wil onze vriend zijn, onze tochtgenoot, onze steun, onze Vader.
Hij wil ons hart in vuur en vlam zetten met zijn boodschap.
Hij wil ons de hand reiken wanneer we met vallen en opstaan zijn licht uitdragen in de wereld.
In zijn naam zijn wij hier samen.
Kruisteken
Dia 2/ https://www.youtube.com/watch?v=UYLKrFOLS-E
Bless the Lord, my soul
and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life. (3x)
Dia 3: is een filmpje, duurt 5 minuten, wordt getoond tijdens het lezen van de onderstaande teksten
Dia 4: indien het filmpje gedaan is, maar de teksten nog niet volledig gelezen zijn
Lezer 1:
Voelde jij ook al eens dat de druk en de verwachtingen te hoog waren?
Herinner jij je ook een moment dat je gevallen was? Hoe vond je toen de kracht om weer op te
staan?
Soms gaat het moeilijk, dan heb ik het gevoel dat ik er alleen voor sta.
Dan voel ik me waardeloos en is het net als of de grond van onder mijn voeten verdwijnt.
En dan gebeurt het… net wanneer ik denk, dit kom ik nooit te boven, net dan steekt er iemand zijn
hand naar me uit.
Ik zie opnieuw licht, ik zie het licht en mijn hart staat weer in vuur en vlam.

Lezer 2:
Vind jij ook dat het zo donker is in deze tijd van het jaar, zo donker dat je eigenlijk weinig zin hebt om
’s morgens op te staan?
Herinner jij je een moment in je leven dat alles donker en vol twijfel was? Wat gaf jou toen het geloof
dat op een dag alles weer licht zou worden?
Zondag begint de Advent.
Het is nu zo donker, het is bijna niet te geloven dat Kerstmis, het feest van vrede, eraan komt en dat
het ooit weer lichter gaat worden. In de advent kan ons geloof elke week een beetje groeien want
telkens we een nieuwe kaars aansteken groeit ook het vlammetje in ons hart.
Tot ineens… ons hart in vuur en vlam staat omdat we geraakt worden door de blijde boodschap van
het kind Jezus, geboren in een simpele stal in Bethlehem.
Jezus wil het licht zijn op onze weg door het leven. Hij wijst ons de weg. Hij wil ons vrede schenken
en vraagt ook ons om mensen van vrede te worden. Vrede in ons hart, vrede om ons heen.
Elk jaar, rond deze tijd, ontsteekt een kind een kaars in de Geboortekerk in Bethlehem. Vandaar
wordt het Vredeslicht wereldwijd verdeeld en het reist vanuit Bethlehem, via Oostenrijk, naar ruim
30 landen, zonder onderweg te doven. Bedoeling van het Vredeslicht is om mensen vrede te wensen
met dit licht en een gebaar van verbondenheid te stellen over alle grenzen heen.
Ook België ontvangt op 12 december een vonk van dit licht en verspreidt het naar verschillende
steden en dorpen.
Het Vredeslicht is er nog niet, maar laten we al een eerste stap zetten en vandaag wat van het
‘vredige licht’ van deze fakkeltocht meenemen naar huis, naar andere mensen.
We steken nu de eerste kaars van de adventskrans aan.
Een jongere steekt een kaars aan.
Lezer 3:
Wat doet ons hart weer branden, wat doet ons licht weer schijnen?
We hebben er ook tijdens de voorbereidende activiteiten over nagedacht. We hebben op grote,
vurige harten genoteerd wat ons kracht geeft in donkere momenten.
Ik nodig jullie uit om de harten naar voren te brengen.

Dia 5/ https://www.youtube.com/watch?v=cKkbIZtqhyQ
Enkel refrein (mag natuurlijk ook het hele liedje indien gewenst)
This little light of mine
I’m gonna let it shine ( 3x)
Let it shine ! ( 3x)

De kerk is donker, en het scherm is donker.
V= verteller/S= Saulus/A= andere personages/J= stem uit het donker= Jezus
Dia 6
V:

S:
V:
S:
A:
V:
S:
A:

We vertellen nu een verhaal uit de Schrift, een verhaal over vallen en opstaan, een verhaal
over een vredig licht en een vurig hart.
Het gaat over Saulus, een man die leefde in Jeruzalem. Hij was een ware jood, iemand die
van zijn geloof hield en het tegen alles en iedereen wilde verdedigen. Ook tegen die rare
groep van christenen, die de laatste tijd zo veel van zich lieten horen in Jeruzalem.
Veel te veel joden laten zich door hen overtuigen. Die christenen maken ons joodse geloof
kapot. Daar wil ik een einde aan maken.
Saulus begon de christenen in Jeruzalem te vervolgen. Hij sleepte heel wat mannen en
vrouwen naar de gevangenis en hij doodde vele christenen.
Nu ga ik naar Damascus. Ook daar wil ik de volgelingen van die Jezus gaan vervolgen.
Wij, de hogepriesters van Jeruzalem, geven jou, Saulus, de toestemming om al deze mannen
en vrouwen gevangen te nemen en hen naar Jeruzalem te brengen.
Saulus vertrok met zijn vrienden naar Damascus.
Laten we snel reizen.
Ja, laten we geen tijd verspillen.

Dia 7
Lichtflits en Saulus knielt neer/valt neer
J:
S:
J:
A:
Dia 8
S:
A:
V:
S:
V:

A:
V:
A:

V:

Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij?
Heer, wie bent u?
Ik ben Jezus. Ik ben degene die jij vervolgt. Sta op en ga de stad in. Daar zal iemand je
vertellen wat je moet doen.
Saulus, wat gebeurt er? Wat is er aan de hand?
Saulus staat op
Ik kan niets meer zien.
Kom, we helpen je, we rijden verder naar Damascus.
Drie dagen lang kon Saulus niets zien en al die tijd at en dronk hij niet.
Wat moet ik toch doen?
Wat was er gebeurd met die zelfverzekerde doorzetter van een Saulus? Was hij opeens een
twijfelaar geworden? Zijn vrienden herkenden hem niet meer…
Toen kwam er een man aan de deur…
Mijn naam is Ananias. Ik ben christen en Jezus heeft me naar Saulus gestuurd.
Ananias legde zijn handen op het hoofd van Saulus.
Saulus, vriend, op de weg naar Damascus heb je de heer Jezus gezien. Nu heeft hij mij naar
jou toe gestuurd. Want hij wil dat je weer kunt zien en dat de heilige Geest in je komt. Hij
heeft jou uitgekozen om voor hem te werken.
Meteen kon Saulus weer zien. Het was alsof er een blinddoek voor zijn ogen weggehaald
werd.

Dia 9
Lichten aan in de kerk

S:
V:
S:
V:

Vertel me over die Jezus van jullie!
Saulus liet zich dopen. Even hevig als toen hij christenen vervolgde, ging hij nu het geloof in
God en Jezus verkondigen.
Ik weet nu dat Jezus de Messias is! Ik voel me steeds sterker door zijn liefde!
Om te laten zien dat hij echt een ander mens geworden was, veranderde Saulus zijn naam in
Paulus en trok de wereld in om vol vuur over Gods vrede te spreken.

Dia 10
Lezer 4:
Laten we bidden voor alle kinderen die in de voorbije maanden voor het eerst Jezus hebben
ontvangen en voor de vele jongeren die door het vormsel hun geloof vernieuwden. Dat Jezus’ Geest
hen mag blijven bezielen en dat zij het vuur brandend houden.
Dia 11/ https://www.youtube.com/watch?v=qV4RQvxIeCc
Enkel refrein
Dat het licht in ons mag blijven branden,
’t laaiend vuur, het dove niet.
God draagt ieder mensenkind op handen,
looft zijn Naam met een vreugdelied.
Dia 12
Lezer 5:
Vele mensen hebben het moeilijk in het leven. Wie geeft hen de kracht om weer op te staan?
Ook ik kan mijn hand uitsteken en mensen overeind helpen. Ook ik kan het licht zijn in iemands
leven. Wil u me hierbij helpen?
Dia 13/ https://www.youtube.com/watch?v=qV4RQvxIeCc
Enkel refrein
Dat het licht in ons mag blijven branden,
’t laaiend vuur, het dove niet.
God draagt ieder mensenkind op handen,
looft zijn Naam met een vreugdelied.
Dia 14
Lezer 6:
God, soms is het moeilijk om te weten wat ik moet doen, wat ik moet kiezen in het leven.
Geef mij uw hand als ik de weg niet vind, laat uw licht in mij branden.

Dia 15/ https://www.youtube.com/watch?v=qV4RQvxIeCc
Enkel refrein
Dat het licht in ons mag blijven branden,
’t laaiend vuur, het dove niet.
God draagt ieder mensenkind op handen,
looft zijn Naam met een vreugdelied.
Dia 16
Marijke:
Om het vuur brandend te houden hebben we de hulp van God en van elkaar nodig.
Laten we samen bidden met de woorden die Jezus aan zijn leerlingen leerde.
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 schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Woordje van de bisschop/priester/verantwoordelijke en zegen

Dia 17 tot en met 22/ https://www.youtube.com/watch?v=HCvYNpzjelg
The Spirit lives to set us free. Walk, walk in the light.
He binds us all in unity. Walk, walk in the light.
Walk, walk in the light, walk, walk in the light,
Walk, walk in the light,
Walk in the light of the Lord.
Jezus promised life to all. Walk, walk in the light.
The dead were wakened by his call. Walk, walk in the light.
The Spirit lives in you and me. Walk, walk in the light.
His light will shine for all to see. Walk, walk in the light.

Dia 23
Marijke:
Dank je wel voor het meevieren.
Viering 1:

We mogen nu op tocht. Niet zomaar wandelen met een fakkel in de hand.
We willen laten zien dat we echt een teken van licht willen zijn in deze donkere tijd.
We willen laten zien dat we echt, als een brandend vuurtje, Gods boodschap van
vrede willen uitdragen in de wereld.

Viering 2:

Deze mooie avond loopt ten einde.
Buiten krijgen jullie nog een kom lekkere warme soep.
Laat ze smaken en we wensen jullie een veilige thuiskomst en een mooie advent toe.

Bij het buitengaan: https://www.youtube.com/watch?v=jjj68mhKMg
Eventueel: PPT “Binnengaan en buitengaan viering”
Love shine a light, in every corner of my heart
Let the love light carry, let the love light carry
Light up the magic in every little part
Let our love shine a light, in every corner of our hearts
Love shine a light, in every corner of my dreams
Let the love light carry, let the love light carry
Like the mighty river, flowing from the stream
Let our love shine a light, in every corner of my dreams
And we're all gonna shine a light together
All shine a light to light a way
Brothers and sisters, in every little part
Let our love shine a light, in every corner of our hearts
Love shine a light, in every corner of the world
Let the love light carry, let the love light carry
Light up the magic, for every boy and girl
Let our love shine a light, in every corner of the world
And we're all gonna shine a light together
All shine a light to light a way
Brothers and sisters, in every little part
Let our love shine a light, in every corner of our hearts
And we're all gonna shine a light together
All shine a light to light the way
Brothers and sisters, in every little part
Let our love shine a light, in every corner of our hearts

