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Verwelkoming 
 
Welkom op deze derde zondag van de advent. 
Welkom in het bijzonder aan alle kinderen die hun eerste communie gaan 
doen en aan alle ouders die met hen mee op weg gaan! 

Kruisteken 
 
We vieren samen rond de woorden en daden van Jezus Christus, en dat 
doen we in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen 
 

Lichtritus 
 
Op weg naar het feest ontsteken we iedere week een nieuwe kaars.  
Want de nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.  
Laten wij dan leven als kinderen, kinderen van het licht (naar Rom. 13, 12-13). 
 
De derde kaars wordt aangestoken. 
 
kind: 
De wereld wordt een jaartje ouder, 
je ziet het om je heen. 
Het weer wordt alsmaar kouder, 
Waar moet dat nu toch heen? 
De dagen worden korter, 
het donker duurt zo lang. 
Kan er geen lichtje komen 
of blijft dit levenslang? 
De bomen laten blaadjes vallen: 
de eik, de beuk, de berk. 
Ze doen het met z’n allen, 
’t lijkt afgesproken werk! 
Er is een hoopvol teken: 
de den die doet niet mee; 
hij houdt zijn groene takken 
en geurt nog heel tevree. 
De groene boom geeft ons te denken 
en blijft in goede doen. 
De hoop zal hij ons schenken 
als krans van levend groen. 
De dagen worden langer 
Als ’t licht maar groter wordt 
en mensen gaan verlangen 
om kind te zijn van God! 



Vraag om vergeving 
 

Priester: 

Mensen kunnen lichtjes zijn. Het grote Licht is Jezus die ons zegt dat wij licht 
moeten zijn voor de andere mensen. Dat kunnen wij doen door een 
voorbeeld te zijn. Toch vergeten wij dat vaak.  
Daarom vragen wij om vergeving. 
 
Kind: 
Als wij bang zijn voor het donker  
laat jouw licht ons dan verlichten. 
Als wij bang zijn op de weg  
laat jouw ster ons dan weer richten. 

 ¯ “Heer, het spijt mij, van elke kleine fout, 
 Heer, vergeef mij, ik weet dat u van mij houdt!” 
 

Kind: 
Als wij bang zijn voor de groten  
laat jouw liefde ons omarmen. 
Als wij bang zijn voor de koude 
laat jouw vuur ons dan verwarmen. 

 ¯ “Heer, het spijt mij, van elke kleine fout, 
 Heer, vergeef mij, ik weet dat u van mij houdt!” 
 
Kind: 
Als wij bang zijn voor de nacht 
houd dan stil bij ons de wacht. 
Als wij bang zijn, hoe dan ook 
schenk ons dan voldoende kracht. 

 ¯ “Heer, het spijt mij, van elke kleine fout, 
 Heer, vergeef mij, ik weet dat u van mij houdt!” 
 
Priester: 
Goede God,  
als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft in ons.  
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen. 
Amen. 

 
 
 
 
 



Openingsgebed 
 
Priester: 
Heer God, geef ons de kracht en de moed om gedurende de Advent, 
met onze ogen en met onze mond, met onze handen en voeten, 
een klein beetje licht te zijn. Zo wordt het verrassend fijn, 
Christus opnieuw te doen geboren worden.  
Amen 
 

Eerste lezing Jesaja 35 
 
De droom van een profeet – Jesaja 35 
 
diep van binnen ben je krachtig 
diep van binnen woont je God 
die zal altijd blijven dromen 
en die droom gaat nooit kapot 
 
blinden zien en doven horen 
en wie in een rolstoel zat 
danst de sterren van de hemel  
en de benen uit zijn gat 
 
door het droge, dorre land 
gaan ineens rivieren stromen 
aan dat klaterende water 
groeien dan de mooiste bomen 
 
heb je alles goed gezien? 
ga er dan maar mee beginnen 
geef die droom dan nooit meer op 
maar bewaar hem diep van binnen 
 
diep van binnen ben je krachtig 
diep van binnen woont je God 
die zal altijd blijven dromen 
en die droom gaat nooit kapot 
 
 

¯ Zie ginds komt Gods droom al, weer iets dichterbij, 
in woorden en klank maar daar blijft het niet bij. 
Straks zie je ons wroeten, we pogen steeds weer 
die droom waar te maken, en ’t lukt min of meer. 

 
¯ De Sint is gekomen en riep ons weer toe: 
blijf samen geloven, hou stand, word niet moe. 
Heb oog voor het kleine, in jou en in mij, 
dan rijdt God niet stilletjes ons hartje voorbij. 



 
¯ De Sint was weer bij ons, hij riep ons weer toe: 
blijf samen geloven, hou stand, word niet moe.  
Durf delen je mantel, en warm je bij mij, 

    dan rijdt God niet stilletjes ons hartje voorbij. 
 
 
 

Evangelie Lc 3,10-18 
 
Priester: 
Voordat het verhaal begint, maken we drie kruisjes en we zeggen samen: 
Op het voorhoofd Jezus, ik denk aan jou. 
Op de mond       Jezus, ik spreek over jou. 
Op het hart     Jezus, ik hou van jou. 
 

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: “Wat moeten wij doen?” 
Johannes gaf hun ten antwoord: “Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen 
met wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat hij het- zelfde doen.”  
Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: 
“Meester, wat moeten wij doen?” Hij zei hun: “Niet méér vragen dan voor u is 
vastgesteld.”  
Ook de soldaten vroegen hem: “En wij, wat moeten wij doen?” Hij 
antwoordde: “Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden 
zijn met uw soldij.”  
Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes 
de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het 
antwoord: “Ik doop u met water, maar er komt iemand, die sterker is dan ik; ik 
ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met 
de heilige Geest en met vuur.” Zo verkondigde Johannes aan het volk de 
Blijde Boodschap.  

Kort woordje door de priester 
 

Geloofsbelijdenis 
 
We bidden samen: 

Ik geloof in God die ik Vader mag noemen 
en die wil dat ik gelukkig ben. 
Ik geloof in de verrezen Jezus. Hij ging ons voor als medemens. 
Al wat Hij was, al wat Hij bezat, deelde Hij mee tot geluk van velen. 
Hij blijft ons nabij in brood en wijn. 
Hij blijft ons nabij in mensen die leven in Zijn Geest. 

Ik geloof in de Geest. Hij geeft licht en warmte, 
en energie om lief te hebben, om met anderen te delen. 
Hij haalt ons weg uit ons alleen zijn. 



Ik geloof in de mensen die gemeenschap vormen 
met en rond Jezus, in de mensen die blijven geloven 
dat wij er zijn voor elkaar en die werken aan een wereld 
waar iedereen geborgenheid vindt. 

Ik geloof in de liefde van God, die alles vergeeft, die mij op handen draagt 
doorheen tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

Voorbeden 
 
Catechist: 
Veel kinderen kwamen uit een ander land naar hier, op zoek naar een beter 
leven, naar een school voor hun kind om te leren zoals wij... Maar het is niet zo 
eenvoudig om als buitenstaander een plekje te krijgen aan ‘onze kant van 
de zee’.  
 
kind: 
Wij bidden voor die mensen die niet mee mogen  
of zo dikwijls in de buitenbaan lopen. 
Wij bidden dat wij ons best doen om niemand uit te sluiten,  
want iedereen mag met ons mee kansen krijgen. 
 
ouder: 
Kansarmen, werklozen, vreemdelingen worden overladen met negatieve 
vooroordelen en op die manier sociaal geïsoleerd. 
Goede God, leer ons in het spoor van Jezus  
mensen te bekijken op een positieve manier, 
zodat ze meer kansen krijgen om zich te ontplooien en 
zich in ons midden te integreren. 
 
ouder: 
Vele mensen zetten zich spontaan en belangeloos in voor anderen; 
In buurten, in het verenigingsleven, in parochies en 
geloofsgemeenschappen. 
Vaak moeten ze opboksen tegen vooroordelen. 
Goede God, leer ons om in het spoor van Jezus 
Hun inzet ten volle te waarderen en mee te dragen. 
 
kind: 
Advent is uitkijken naar de komst van Jezus. 
Goede God, we bidden voor onze geloofsgemeenschap en voor onszelf: 
help ons dat wij bewust toeleven naar Kerstmis. 
 
Priester: 
God, levengevende Vader, Schepper van licht en leven, 
Doe uw naam eer aan in ons. 
Steek uw hand naar ons uit en maak, vandaag nog, 
met ons een nieuw begin. Amen 



Aanbrengen van de gaven 
 

Offerandegebed 
 
Priester: 
Goede God, midden onder ons wilt Gij wonen, 
Klein en weerloos. 
Laat ons samenzijn hier, 
Rond brood en wijn 
Teken zijn van ons geloof in de mens, 
Van onze keuze voor de eenvoudigen, 
Van onze solidariteit. 
Geef ons de moed 
Dit brood te breken en deze drank te delen. 
Zo willen wij deze wereld helpen omvormen 
Tot een woonplaats voor allen, zoals Gij het hebt gedroomd. 
Amen. 
 

Dankgebed 

Onze Vader 
 
de kinderen komen samen in een kring rond het altaar 
Laat ons nu samen het gebed bidden dat Jezus ons leerde.  
Mama, papa, oma, opa en iedereen hier aanwezig nodigen we uit om het 
pas vernieuwde Onze Vader mee te bidden. 
 
 

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.  
 

Vredeswens 

Lam Gods 

Communie 
 
Zalig zij, die genodigd zijn aan de tafel van de Heer. 
 
HEER. IK BEN NIET WAARDIG DAT GIJ TOT MIJ KOMT,  



MAAR SPREEK EN IK ZAL GEZOND WORDEN. 
 
 

Communielied 
 

¯ Het is weer zover, het is weer advent. 
Kijk hoe het eerste kaarsje brandt. 
Een vuurtje dat loopt, dat maakt ons bekend: 
licht zal er komen, licht in ons land. 
 Wat een geluk en zing het maar luid: 
 lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit. 
 
¯ Het is weer zover, het is weer advent. 
Kijk eens, de tweede kaars gaat aan. 
Een lied over licht, een lied dat je kent, 
laat het maar horen, hef het maar aan. 
 Wat een geluk en zing het maar luid: 
 lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit. 
 
¯ Het is weer zover, het is weer advent. 
Drie wordt een vuur, dag kaarsje drie, 
en hoe je ook heet en wie je ook bent, 
blijf waar je bent, want Jezus komt hier. 
 Wat een geluk en zing het maar luid: 
 lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit. 

 
 

Bezinning na de communie 
 
Ouder: 

Advent is kijken naar wat komt, 
hoewel er weinig zicht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht, 
omdat je iets van God verwacht, 
een wereld waar het licht is. 

Advent is kijken naar wat komt, 
zoals toen, lang geleden. 
Er werd een kind van God verwacht, 
een kind van licht, een kind vol kracht, 
een kind dat zorgt voor vrede. 

Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven hopen. 
Het kerstkind is een nieuw begin. 
We slaan een weg van vrede in. 
Die moet je verder lopen. 



Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven dromen, 
is licht zien in de duisternis, 
geloven dat God met ons is 
en dat zijn Rijk zal komen. 

 
 

Slotgebed: 
 
Wij bidden allen samen: 
 
God, vreugdebrenger en bevrijder, 
Wij danken U om Jezus, licht voor mensen, 
net als de kaarsen op onze adventskrans. 
Geef dat wij dat licht meedragen in ons hart 
als warmte voor de mensen om ons heen, 
vooral voor hen die leven in armoede. 
We vragen het door Christus onze Heer. 
Amen. 
 
 

Zending en zegen 
 
Samen met Welzijnszorg laten we onze stem horen: 
“Armoede mag je leven niet bepalen, en zeker niet op jonge leeftijd”. 
Samen met Welzijnszorg willen we werk maken 
van een eerlijke kans voor kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen, 
zodat zij niet langer in de buitenbaan moeten lopen. 
Vandaag deden onze eerste communicantjes hun best om van hun 
speelgoed te delen met kinderen hier bij ons in Tienen, met de hulp van BOM. 
En moge God daarin met ons blijven meegaan: 
als een zegen die ons nooit verlaat, 
als een zegen voor onszelf, voor onze inzet en voor ieder ander. 
Hij die is: Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
 
 


