Eerste zondag Advent

28-29 november 2020

–
decanaat Poperinge

Als aperitief:

Vergeet niet te waken !

Waak!
Gaat het hier over een klein, smeulend vlammetje
dat in staat is de hele haard aan te steken?
Willen we het apparaat enkel in stand-by houden,
zodat het nog net reageert
op de toets van de afstandsbediening?
Waak!
Of gaat het om een sluimerslaap, een hazenslaap
waarbij de geest slechts schijnbaar slaapt,
en zich klaar houdt om op te springen
zodra de gelegenheid zich aandient?
Waak!
Zoals Bach het zo mooi beschreven heeft
in het koraal van de wachter.
De waaktoestand is als een basso continuo,
de grondtoon waarop zich de melodie ontwikkelt
tot een lied dat op zich onvolkomen blijft:
zo nodig is het volgehouden grondakkoord
waarop het steunt.
Waak!
Dat is onze basishouding, ons vertrekpunt.
Welk lied mag nu uit ons hart opwellen
in deze nieuwe Adventtijd?
Bach - Choral Prelude ''Wachet auf, ruft uns die Stimme'' BWV 645
https://www.youtube.com/watch?v=VSkz3j9b23Y
Barclay Brass plays Bach - Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645

https://www.youtube.com/watch?v=A1WoYqVfio0
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Welkom

bron: Welzijnszorg (WZZ)

Vandaag begint de advent,
meteen ook het begin van een nieuw liturgisch jaar
waarin we lezen uit het evangelie volgens het getuigenis van Marcus.
Met de advent beginnen we een weg van donker naar licht.
We vragen God dat Hij met ons meegaat,
ons hart verwarmt en ons pad verlicht.
De advent is een tijd van ‘hoop’ en ‘verwachting’,
van uitzien naar Immanuel, God met ons.
Het is ook een tijd van omzien naar mensen,
vooral naar mensen die leven in armoede.
Het is een tijd van zoeken
naar bouwstenen van gerechtigheid.
Met Welzijnszorg en onder het thema
‘Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!’
richten we onze blik op goed en veilig wonen.
Je ergens thuis voelen, kunnen thuiskomen is een onbetaalbaar goed.
Maar helaas ook onbetaalbaar voor veel mensen in armoede.
We bidden hier om Gods aanwezigheid in zijn Woord en in zijn Brood.
Maar vooraf zetten we onze eerste stappen van donker naar licht.

Lichtritus en lichtlied

(WZZ)

In de advent zien we uit naar Jezus,
het licht in ons leven, het licht voor de wereld.
Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht
voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving.
Met het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans
drukken we ons verlangen uit
dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien
opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning.
Jezus, u bent het licht in ons leven.
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt
Jezus, u bent het licht in ons leven.
Open mij voor uw liefde, o Heer !
(Taizé – melodie ‘Jésus le Christ’)
De koude hand van de duisternis ligt zwaar op onze dagen.
Daarom bidden wij tot God:
Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.
Breng uw liefde aan het licht
en raak ons met de warmte van uw aanwezigheid.
Streel het gezicht van mensen tot leven,
opdat wij in nieuw licht elkander zien staan.
Laat vrede en vriendschap oplaaien in onze wereld
als een schitterend weerlicht van uw mensenliefde.
Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.
(Vrij naar Kees Pannekoek)
We steken de 1ste adventskaars aan en zingen:
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Als tussen licht en donker – (ZJ 116)
https://www.youtube.com/watch?v=URTD9XmVXx4
Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht.
Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht.
O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht.
Wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
Uw komst is niet te keren.
Wil ons de eenvoud leren,
leer ons Uw toekomst aan.

Gebed om ontferming
God, kom in ons leven met uw licht,
zodat we vol vertrouwen openstaan
voor uw liefde die ons tot bevrijding brengt.
Heer, voor U leggen we de pijn neer
van wie ziek of eenzaam is,
de leegte van het gemis van wie rouwt,
de kou van een wereld die geen ziek-zijn verdraagt.
Dat wij uitzien naar Gods komst waar alles anders wordt.
Maak ons aandachtig en begripvol.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, voor U leggen we de pijn
van het onrecht neer
de pijn van de machteloosheid en de bitterheid,
de kilte van de wanhoop,
het duister van een wereld die geen zwakte duldt.
Dat wij uitzien naar de Mensenzoon die alles anders maakt.
Maak ons alert en behoedzaam.
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Christus, ontferm U over ons.
Heer, voor U leggen we de pijn neer
van hen die toekomst en uitzicht verloren
in een samenleving die geen God meer verdraagt.
Dat wij uitzien naar Gods Rijk waar alles beter wordt.
Maak ons waakzaam van hart.
Heer, ontferm U over ons.
Goede God, herschep ons tot hartelijke mensen
die vreugde, licht en warmte brengen in deze wereld. Amen.

Openingsgebed
God, uw Zoon heeft ons gezegd:
“In het huis van mijn Vader zijn vele woningen,
en daar is plaats voor velen”.
Wij bidden U voor alle mensen,
maar vooral voor hen
die in deze dagen op zoek zijn
naar een handjevol geluk.
Onze aandacht gaat
naar al wie geen vrede of veiligheid kennen,
naar wie geen geborgenheid vinden en geen thuis.
U roept ons op om in deze dagen van de advent
in iedere mens die bij ons aanklopt
uw uitnodiging te zien
om U gastvrij in ons huis en ons hart te ontvangen.
Geef ons de moed om daarover te durven nadenken
in dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Eerste lezing:

(Jes., 63, 16b-17. 19; 64, 3b-7)

Uit de Profeet Jesaja
U, Heer, onze Vader, van oudsher heet U onze verlosser.
17 Waarom, Heer, liet U ons van uw wegen afdwalen,
waarom liet U ons hart verstenen, zodat het U niet meer vreest?
Keer terug, omwille van uw dienstknechten,
de stammen die uw eigendom zijn.
19bAls U de hemel toch openscheurt om af te dalen!
De bergen zouden wankelen voor uw aangezicht.
3b Geen oog heeft een god buiten U gezien,
die zo optreedt voor de mensen die op Hem vertrouwen.
4 U ontmoet mensen die recht doen, en uw wegen gedenken.
U bent kwaad, want wij zondigden.
U bent kwaad op ons omdat we zondigden, toch worden wij gered.
5 Wij hebben ons allemaal verontreinigd,
heel onze gerechtigheid werd als bevlekte kleren;
wij zijn allen als verwelkte bladeren
de wind van onze zonden blaast ons weg.
6 Niemand is er die uw naam nog aanroept,
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niemand heeft de moed om op U te steunen;
want U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
en ons prijsgegeven aan onze schuld.
7 En toch, Heer, bent U onze vader.
Wij zijn de leem, U bent de boetseerder,
wij zijn allen het werk van uw hand.

Tussenzang: Psalm 80 (79) 2ac en 3b, 15-16, 18-19
Refrein:

God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en we zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
Die troont op de Kerubs, verschijnt met luister.
Werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.
God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.
Laat uw hand op uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
Nooit meer zullen wij U verlaten;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.

Tweede lezing:

(1 Kor. 1, 3-9)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe
Broeders en zusters,
3
Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
4
Steeds weer zeg ik mijn God dank voor zijn genade,
ie u in Christus Jezus is gegeven.
5
Want in Christus bent u in ieder opzicht rijk begiftigd
met alle gaven van woord en kennis,
6
naarmate het getuigenis over Hem bij u ingang vond.
7
Geen enkele genadegave ontbreekt u,
en u ziet vol verwachting
uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
8
Hij zal u laten standhouden tot het einde,
zodat u geen verwijt kan treffen
op de dag van onze Heer Jezus Christus.
9
Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap
met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
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Lied:

Verheft uw hart, wees welgemoed (ZJ 117)

https://www.youtube.com/watch?v=3lgirdYzp8I
Verheft uw hart, weest welgemoed,
verhoopt de dag die daagt voorgoed.
Gedenkt de Heer en zijn verbond
in woord en brood, totdat Hij komt.
Totdat Hij komt, bestaan wij hier,
wakend en wetend dag noch uur,
elkander dragend in geloof,
Gods woord verwachtend van omhoog.
Heer God, die immer komen zult
in dood en mensennood gehuld,
geef dat wij U vandaag verstaan,
troostend elkander in uw naam.

Evangelie:

(Mc. 13, 33-37)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
33 Kijk uit, wees waakzaam.
Want je weet niet wanneer het moment daar is.
34 Het is als met iemand die naar het buitenland is,
zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen
aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak,
en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn.
35 Wees dus waakzaam,
want je weet niet wanneer de heer des huizes komt,
's avonds laat of midden in de nacht
of bij het kraaien van de haan
of bij het eerste ochtendlicht,
36 zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt.
37 Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen:
wees waakzaam.'

Overweging(en)
‘Wees waakzaam’, horen we als oproep bij het begin van de advent. Bij het
woordje ‘waken’ moet ik spontaan aan twee dingen denken. Om te beginnen
‘waakvlam’, je weet wel dat kleine vlammetje dat je vroeger zag in de bulex, de
gasketel of stoof dat voor een vlotte werking van het toestel zorgde want je
moest niet elke keer het toestel aansteken. Dat waakvlammetje wist de periode
zonder warmte en vuur te overbruggen. Misschien is dat eerste vlammetje dat
we vandaag op de adventskrans zien ook zoiets. Naast uitdrukking van
verwachting zorgt het ervoor dat het vuur erin blijft, dat de continuïteit
verzekerd blijft. Christenen hier in ons landje die zich nu op de één of andere
manier voorbereiden op kerstmis zijn waakvlammetjes. Het grote gelovige vuur
in de samenleving is eruit maar zij zorgen dat er nog ‘iets’ blijft en gebeurt.
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Waarom dooft dat vuur bij hen niet ? Ik heb me dat al dikwijls afgevraagd.
Gewoonte, traditie ? Het is veel meer dan dat want ook die dingen verwaaien,
soms heel snel. Ik denk dat we hier de kern van ons gelovig zijn raken. De
grondmotivatie, de pure authentieke bewogenheid door de boodschap van Jezus.
Godzijdank, het vuur is nog niet helemaal gedoofd; het is er nog, hier en daar,
als een waakvlammetje en het curieuze aan zulke vlammetjes is dat je ze pas
echt ziet als al het andere licht weg is. Dank omdat jij voor jouw omgeving een
waakvlammetje wil zijn.
Het tweede dat het woord waken bij mij oproept is – maar dat heeft met mijn
verleden als ziekenhuispastor te maken – mensen die waken aan een ziekbed. Ik
heb daar heel veel intense herinneringen aan. Ik vind dit nog altijd één van de
mooiste vormen van zorg dragen. Ook ongelooflijk dat mensen dit soms dagen
en nachten doen. Waken mag men niet onderschatten. Het vraagt veel energie
want men let op het minste zuchtje of kreuntje. En ook voor diegene bij wie
gewaakt wordt is het veelzeggend: men weet zich omringd, gedragen, graag
gezien ... Het is angst-reducerend en rustgevend, vaak veel meer dan een
pilletje of een spuitje.
Waakzaamheid heeft te maken met aandacht hebben voor, er mee bezig zijn, er
bij zijn en er iets aan doen. Het gaat om zorg dragen en bezorgd zijn.
En dat is iets wat Welzijnszorg elke adventstijd al sinds meer dan 50 jaar doet.
Zij zijn ’n soort ‘waakhond’. Geïnspireerd door de Schrift wijzen ze ons waar het
in onze samenleving fout loopt en beter en anders kan.
Dit jaar vragen ze onze aandacht voor het feit dat goede woningen voor vele
mensen in ons land onbetaalbaar zijn geworden. We hoorden bij de eerste
coronagolf minister Maggie De Block er zo vaak op hameren: “blijf in je kot”.
Allemaal goed en wel als je ‘kot’ een mooie ruime villa is met een kamer én PC
voor elk kind, en niet te vergeten met een grote tuin (en voor sommigen ook een
zwembad, als troost voor het feit dat je dit jaar niet met het vliegtuig naar verre
oorden kan reizen). De realiteit is anders! Niet alleen zitten velen in de grote
steden samengehokt in een klein appartementje. Voor 1 op de 5 huishoudens is
wonen zelfs onbetaalbaar, zo leert ons de affiche. En dat is onaanvaardbaar.
Bij de profeet Jesaja horen we de gekende oproep om daden van gerechtigheid
te doen. ‘Gerechtigheid’ is trouwens een sleutelbegrip in heel het Oude
Testament. Maar wat houdt dat in ? Velen verwarren het met rechtvaardigheid
maar dat is niet hetzelfde (alhoewel ook belangrijk en ermee verwant).
Rechtvaardigheid beoefenen is ervoor zorgen dat elke mens krijgt waar hij/zij
recht op hebben om menswaardig te leven. Omdat we met velen zijn en niet
iedereen alles kan krijgen, dienen daarvoor afspraken gemaakt te worden,
wetten en regels opgesteld. Met gerechtigheid gaan we een stapje verder;
overstijgen we ons eigenbelang en alles waar we ‘recht’ op hebben. De theoloog
Paul Kevers formuleerde het ooit als volgt: “gerechtigheid doen is zo leven en
zulke daden doen (of laten), dat de ander er beter van wordt”. Hier toegepast
(met de campagne van Welzijnszorg voor ogen): hoe kan ik ervoor zorgen dat
mijn medemens een betaalbare woning krijgt waarin hij/zij van onbetaalbare
momenten kan genieten ? Een oproep tot ‘waakzame’ creativiteit en solidariteit.
Miguel Dehondt

--------
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Suggesties voor homilie vanuit de liturgiemap van Welzijnszorg.
Op deze eerste zondag van de advent staan we stil bij onze verbondenheid met
God én onze verbondenheid met de gerechtigheid.
Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zo horen we bij de profeet
Jesaja: ‘Gij komt hen tegemoet die met vreugde gerechtigheid beoefenen’.
Met andere woorden: mijn godsverbondenheid, mijn geloof in God moet leiden
tot gerechtigheid.
Wat verstaan wij onder ‘gerechtigheid’?
• Inspiratie vanuit het boek ‘Hoog tijd voor een Andere God. Bijbels diepgronden
naar de ziel van ons mens-zijn’, Roger Burggraeve (Davidsfonds 2015):
“Zonder concrete engagementen en handelingen is vroomheid hol en
onbeduidend. In de joodse traditie is ‘doen’ het criterium voor echtheid in de
verbinding tussen mens en God.”
“Het leven van de ander voorrang geven op het eigen leven is een hogere vorm
van menselijkheid die niet spontaan uit onszelf opkomt. Het is de Oneindige, de
goddelijke vonk in ons, die ons naar de ander en naar dit sublieme niveau van
mededogen drijft.”
• Gerechtigheid stijgt uit boven rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid zorgt ervoor
dat ik krijg waarop ik als mens recht hebt, dit heeft te maken met afspraken,
regels en wetten.
Gerechtigheid beoefenen zoals God laat ieder mens tot zijn recht en zijn
waardigheid komen.
Deze visie vindt haar grond in de gelovige overtuiging dat ‘ieder mens beeld is
van God’. De Bijbelse inspiratie drukt het verlangen uit dat ieder mens mijn zus
of broer mag zijn.
Daarom is het van cruciaal belang dat wij onze medemensen op de juiste hoogte
plaatsen, op dezelfde hoogte.
Christenen plaatsen ieder mens op dezelfde hoogte en erkennen zo zijn of haar
gelijke waarde. Dat is essentieel, maar tegelijk niet vanzelfsprekend omdat dit
verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Sterker nog: dan gaat mijn verantwoordelijkheid vooraf aan mijn vrijheid.
Om het met de Nederlandse theoloog Erik Borgman te zeggen: “De paradox is
dat alleen wanneer wij onze eigen waardigheid voor de waardigheid van anderen
op het spel zetten, deze waardigheid werkelijk aan het licht kan komen”.
Het evangelie van Marcus roept ons op om waakzaam te zijn. We moeten erover
waken dat we vanuit onze godsverbondenheid steeds opnieuw met vreugde de
gerechtigheid beoefenen.
Maar hoewel we goed weten wat er van ons verwacht wordt, doen we dat lang
niet altijd. Dat is heel menselijk en daarom juist moet Jezus’ oproep tot
waakzaamheid in deze advent des te luider klinken. Zorg ervoor dat hij die
binnenkort met Kerstmis komt, je niet slapend vindt.
Wees alert voor de mens die een beroep op je doet en een antwoord van
medemenselijkheid van je vraagt. Dan komt God jou tegemoet.
In die goddelijke wereld van gerechtigheid is er plaats voor iedereen, heeft
iedereen een plek om te wonen en thuis te komen. Dus laat ons samen met
Welzijnszorg waakzaam zijn waar en wanneer er vandaag voor mensen in onze
maatschappij geen plaats is.
(WZZ)
--------8

ONBETAALBAAR
Ze zijn onbetaalbaar,
zij die een neus hebben
voor de kleine noden van hun buren,
zij die maar een half woord
nodig hebben om te verstaan,
zij die altijd iets extra in de ijskast hebben
voor een plotse gast.
Ze zijn onbetaalbaar,
zij die steeds weer
de vinger op de open wonde leggen,
zij die geduld opbrengen
voor altijd weer dezelfde vragen,
zij die tegen beter weten in
toch maar opnieuw beginnen.
Ze zijn onbetaalbaar,
zij die achter regels en wetten
de mens zien, ook de sukkelende,
zij die begrip opbrengen
voor hen die zich de derde keer stoten,
zij die willen geloven dat mensen
op hun manier echt hun best doen.
Ze zijn onbetaalbaar
zij die met open ogen leven
en met een open hart,
die weten dat zelfs rechtvaardige wetten
mensen niet altijd tot hun recht laten komen.
Ze zijn on-be-taal-baar
zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen
God zal hen tegemoetkomen.
(WZZ - Kris Buckinx, april 2020)

Woorden van geloof

(WZZ)

Ik geloof in Hem
die geen andere naam heeft dan
IK-ZAL-ER-ZIJN-VOOR-JOU,
Jahwe, God van mensen.
Die ons uitnodigt om voor elkaar
licht te zijn en hoop,
sterkte en warmte, troost en toeverlaat.
Ik geloof in de tekenen die Hij ons geeft:
profeten die spreken en armen die opstaan,
kleinen die groot worden genoemd
en mensen die kiezen voor elkaar.
Ik geloof in zijn teken bij uitstek,
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Jezus, zoon van mensen,
gezalfde van God en vreugdebode,
kwetsbaar als ieder mens
maar trouw in de liefde,
tot in het uur van zijn dood.
Ik geloof in het werken van zijn Geest
die waait waarheen Hij wil.
Die ons in beweging brengt
en ons bemoedigt wanneer wij twijfelen,
die vuur en kracht is,
nieuwe toekomst en leven voor allen.

Voorbeden

(WZZ)

Omdat God liefde is willen we bij hem uitspreken wat er leeft in ons hart…
Bidden wij om een waakzaam en wakker hart
dat God herkent in het gelaat van de ander,
vooral in het gelaat van hen
die arm en kwetsbaar door het leven gaan…
Laat ons bidden.
Bidden wij om een luisterend en meelevend hart,
dat open staat voor de zorgen en de vragen van medemensen…
Laat ons bidden.
Bidden wij om een gelovig en hoopvol hart
waarin plaats is voor een bijbels woord
en een uitzien naar Jezus, midden onder ons…
Laat ons bidden.
Bidden wij om met een blij en warm hart
gerechtigheid te beoefenen
doorheen onze inzet voor een huis
en een thuis voor iedereen…
Laat ons bidden.
Bidden wij voor wat er leeft in ons hart
en in onze huizen…
Laat ons bidden.
Luister naar ons bidden, God,
hoor ons, verhoor ons. Amen
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Lied:

Scheur toch de wolken - Huub Oosterhuis/ Antoine Oomen

https://www.youtube.com/watch?v=noC6F-3UJHE
Scheur toch de wolken weg en kom.
Breek door de blinde muur en kom.
Doodsnacht regeert ons her en der.
De tijd is vol, Uw naam is ver.
Een vloed van tranen komt tot U.
Bloed uit de aarde roept tot U.
Al uw verworpen kinderen staan
op uit hun graf en zien U aan.
Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort.
Dat niet vergeefs dit mensen woord,
o God sinds mensenheugenis,
dat niet vergeefs dit lijden is.
Mochten wij zien dat Gij bevrijdt,
dat Gij geen god van doden zijt.
Breek door de blinde muur en kom.
Scheur toch de wolken weg en kom.

Gebed over de gaven

(WZZ)

God,
als waakzame mannen en vrouwen
hebben wij de tafel gedekt met brood en wijn.
Kom ons tegemoet,
zegen deze gaven tot voedsel voor onderweg
en maak ons samenzijn tot een hernieuwd begin
van gerechtigheid in overvloed.
Amen.

Groot Dankgebed

(WZZ – Henk Jongerius)

Van U is de aarde in heel haar pracht:
Gij boetseert en behoedt haar,
wilt er voorgoed uw Naam doen wonen.
Voor ons zijn de jaren en de maanden:
de levensruimte van de dagen,
de kleurenpracht van elk seizoen.
Van U zijn de volkeren op de aarde:
Gij belooft hun een toekomst
wanneer zij omzien naar elkaar.
Voor ons is uw woord: ‘Ik zal er zijn’:
in goede en donkere dagen
Naam die ons veilig gaande houdt.
11

Gij komt ons de weg naar het leven wijzen:
in bevrijdende woorden
ontsteekt Gij licht voor onze voeten.
Wij horen U spreken door profeten:
Geroepen om op U te lijken,
worden wij mensen naar uw hart.
Gij komt in een vriend onder mensen wonen:
hij ziet om naar de zwakke,
zal het geknakte riet niet breken.
Wij zeggen U dank voor deze mens:
uw liefde in levende lijve,
de nieuwe Adam, Mensenzoon.
Op de avond voor zijn lijden en dood…
INSTELLINGSVERHAAL
Gij hebt Hem weer opgewekt uit de dood:
Gij verheft Hem en zegt Hem:
‘Jij bent mijn welbeminde Zoon’.
Wij zeggen U dank om wie Gij zijt
omdat de dood nu is bedwongen,
uw licht de duisternis verdrijft!
Gij brengt uit de ballingschap mensen thuis:
de vernederden lachen,
woestijn en steppe staan in bloei.
Wij zullen gaan zien met nieuwe ogen:
Verstomde monden kunnen spreken,
de wereld zal bewoonbaar zijn!
Gij brengt in de strijd der volken een keer:
het geweld zal verdwijnen,
uw Geest vernieuwt en heelt de aarde.
Wij zullen gaan wonen in uw huis
elkander recht doen en behoeden
door trouw en liefde zonder vrees.
Van U is de aarde en al wat leeft:
wat de toekomst zal brengen,
Gij zijt de Eerste en de Laatste!
Wij zullen vertrouwen op uw Naam
die ons tot zegen wordt gegeven
vandaag en tot in eeuwigheid!

Onze Vader
Om de lamp van zijn Blijde Boodschap brandend te houden
ging Jezus regelmatig de berg op om er zich biddend te bevoorraden.
Ook wij kunnen ons biddend bevoorraden
sinds Jezus ons leerde hoe Hij tot zijn Vader bad. Onze Vader…
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Vredeswens
Heer Jezus,
zegen dit uur en alle dagen met uw vrede en vreugde.
Geef dat wij die mogen delen
met allen die wij ontmoeten,
met allen met wie wij verbonden zijn.
Verdrijf alle duisternis uit onze harten
en vul ze met uw vrede .
Gij die onze vrede geworden zijt, voorgoed.
De vrede van Christus zij altijd met U.

Lam Gods
Communie
Lied:
De Heer verschijnt te middernacht (ZJ 927)
(met inleiding !) https://www.youtube.com/watch?v=zygaEnrA9UU
De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.
Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.
Zijn onze lampen wel gereed
en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt,
Hij waardig wordt begroet?
De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil.
Zalig, die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.

Slotgebed

(WZZ)

God,
in het duister dat ons omringt
trekt U een spoor van licht
en daarin tekent zich een nieuwe wereld af.
Schenk ons vertrouwen in het goede en in het leven,
opdat wij liefhebben, recht doen, vrede maken.
Amen.

Zending en zegen
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Dessertje:
THUIS
Die plek waar het warm is,
nooit koud.
Die plek waar je mag zijn wie je bent,
niet groter.
Die plek waar je kan lachen en mag wenen,
niet stoer.
Die plek waar iedereen nood aan heeft,
waar iedereen naar verlangt,
waar iedereen recht op heeft,
waar iedereen kan thuiskomen.
(Els Van Doren -WZZ)
SPREKENDE STILTE
Op zoek naar een geschikte woning ontsnap ik er niet an: het immokantoor.
Je afkeurende blik, net niet subtiel genoeg.
Wat haat ik mijn onzekere ogen, ze verraden me altijd.
Je vraagt me waarom ik een andere woning zoek.
Omdat de vorige verhuurder nieuwe ramen heeft laten zetten en nu wel in orde
is met alle milieuvoorschriften, maar de factuur heeft doorgerekend in de nieuwe
huurprijs. Onbetaalbaar.
Je vraagt me waarom ik plaats zoek voor vijf kinderen terwijl het er meestal
maar twee zijn.
Omdat ik wil dat de kinderen zich welkom voelen.
Ook al ben ik niet hun échte vader en hou ik niet meer van hun moeder,
ik heb bijna tien jaar voor hen gezorgd. Dat ene weekend op drie is echt
belangrijk.
Je vraagt me waarom ik zo veel huisdieren heb.
Omdat katten geen vragen stellen en omdat honden me aanvaarden zoals ik
ben. En omdat elk levend wezen een plekje nodig heeft om thuis te zijn.
Je vraagt me waarom ik geen loonfiche kan voorleggen.
Omdat ik dat niet wil.
Mijn loopbaan is een hindernissenparcours en dat zijn jouw zaken niet!
Ik zeg je wat ik kan betalen per maand en ik hou me aan mijn woord.
Ik zie dat je me niet gelooft.
Je denkt dat je ‘mijn soort’ wel kent.
Kennen?
Echt kennen?
Zoals je vrienden, familie of collega’s kent?
Ik geloof je niet.
Je blik zegt genoeg.

(Hadewijch Van Hove – Verder dan Thuis - WZZ)
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