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Verwelkoming 
 

Beste kinderen allemaal, ik ben blij dat jullie hier zijn.  
We vieren vandaag toch een speciaal moment.  
We bereiden ons voor op Kerstmis. We maken het even stil en vragen ons af 
hoe wij kunnen meewerken aan een Kerst voor iedereen. Zo wordt het zeker 
een feest van licht en hoop.  
Ik kijk er naar uit. Kijken jullie er ook naar uit? Zijn jullie blij? Wie blij is, mag zijn 
vinger opsteken. Wie heel blij is, mag zijn hand opsteken. En wie super blij is, 
steekt zijn twee handen in de lucht. Wat mooi! Zoveel handen vol hoop! 

Kruisteken 

Laten we dit feest van licht en hoop vieren 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 1  
De wereld wordt een jaartje ouder, 
je ziet het om je heen. 
Het weer wordt alsmaar kouder, 
Waar moet dat nu toch heen? 
 
Kind 2 
De dagen worden korter, 
het donker duurt zo lang. 
Kan er geen lichtje komen 
of blijft dit levenslang? 
 

Kind 3  
De bomen laten blaadjes vallen: 
de eik, de beuk, de berk. 
Ze doen het met z’n allen, 
’t lijkt afgesproken werk! 
 
 
Kind 1  
Er is een hoopvol teken: 
de den die doet niet mee; 
hij houdt zijn groene takken 
en geurt nog heel tevree. 

 
Kind 2 
De groene boom geeft ons te denken 
en blijft in goede doen. 
De hoop zal hij ons schenken 
als krans van levend groen. 
 

Kind 3  
De dagen worden langer 
Als ’t licht maar groter wordt 
en mensen gaan verlangen 
om kind te zijn van God! 
 
 
 



Vraag om vergeving 

Voorganger  
We zien hier vooraan de kaarsen branden. Ze doen er ons aan denken dat 
we ons klaarmaken voor Kerstmis. Ze geven warmte en licht en dat moeten 
we ook doen. Maar jammer genoeg lukt het niet altijd. Soms zijn de warmte 
en het licht ver zoek en breken we de muur van hoop en solidariteit af.  
Kind 1  
Soms breken we de muur af door een gemeen woord of een jaloerse blik. Het 
enige wat telt is ik, ik, ik. 
We hebben er spijt van en weten dat het anders kan.  

¯ Goede God, ik was niet lief, blijf ik toch je hartendief? 
‘k Maakte fouten nu en dan,‘k hoop dat je vergeven kan. 

Kind 2  
Soms breken we de muur af door op te geven als het tegenzit. We zien enkel 
zwart en wit. 
We hebben er spijt van en weten dat het anders kan.  
Kind 3  
Soms breken we de muur af door de beste te willen zijn. Soms doen we 
hiervoor een ander pijn. 
We hebben er spijt van en weten dat het anders kan.  
Kind 4  
Soms breken we de muur af door vals te spelen. 
We durven de kaarten fout te delen. 
We hebben er spijt van en weten dat het anders kan.  
Kind 5  
Soms breken we de muur af door altijd meer te willen. We laten ons horen en 
durven hard te gillen. 
We hebben er spijt van en weten dat het anders kan.  
Voorganger  
God, we werken jouw mooie dromen tegen. We willen zoveel mogelijk voor 
onszelf en hebben het moeilijk met delen. We willen ons beter inzetten en 
vragen een nieuwe kans. Amen.  

 



Openingsgebed 
 
Priester: 

Heer God, 
help ons tijdens deze kerst 
te zien wie het moeilijk heeft.  
Open onze ogen en oren 
voor wie in het donker leeft.  
Geef ons flink wat kracht  
zodat we een lichtje van hoop  
kunnen zijn voor een ander.  
Dat vragen wij U 
heel bijzonder deze dagen.  
Amen  

Eerste lezing uit het dagboek van Robby 

Dag	dagboek,	 
Het	is	bijna	kerstvakantie.	Deze	middag	was	het	feest	op	school.	De	affiches	die	we	vorige	
week	maakten,	hangen	nu	allemaal	samen	in	de	grote	zaal.	Het	ziet	er	echt	cool	uit.	
Ons	feestje	begon	in	de	grote	zaal.	We	moesten	het	heel	stil	maken	en	goed	naar	alle	
affiches	kijken.	We	moesten	er	eentje	uitkiezen	die	wij	het	beste	vonden.	Niet	zomaar	de	
mooiste,	maar	wel	de	affiche	die	ons	het	meeste	zin	geeft	om	solidair	te	zijn.	Ik	vond	dat	kei	
moeilijk.	 
Ik	heb	eentje	gekozen	waar	veel	kinderen	samen	een	regenboog	dragen.	Om	een	regenboog	
te	maken,	moeten	alle	kleuren	samenwerken	en	op	de	prent	moeten	ook	alle	kinderen	
samenwerken.	Dat	doet	me	denken	aan	wat	de	meester	vertelde	over	solidariteit:	iedereen	
heeft	wel	een	keer	hulp	nodig.	In	je	eentje	lukt	het	niet	maar	samen	zijn	we	sterk.	Ik	krijg	
het	warm	als	ik	naar	de	prent	kijk.	Ik	ga	ze	overtekenen	en	op	mijn	kamer	hangen.	Als	ik	
een	keer	verdrietig	ben,	dan	kan	die	regenboog	me	terug	hoop	geven.	En	als	ik	een	keer	
geen	zin	heb	om	mama	te	helpen	of	ruzie	heb	met	Jordy,	dan	zie	ik	dat	we	bij	mekaar	horen	
en	er	moeten	zijn	voor	mekaar.	
Ik	vind	dat	een	goed	plan	voor	deze	kerstvakantie.	 
Groetjes,	Robby	 
 

¯ Zie ginds komt Gods droom al, weer iets dichterbij, 
in woorden en klank maar daar blijft het niet bij. 
Straks zie je ons wroeten, proberen 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 Mt 11,2-11 
 
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. 
 
Johannes de Doper zat in de gevangenis. Hij hoorde over alle dingen die Jezus 
deed. Hij stuurde een paar van zijn leerlingen naar Jezus toe met een vraag. Ze 
vroegen: ‘Bent u de Messias die zou komen? Of moeten we wachten op iemand 
anders?’ Jezus zei tegen hen: ‘Ga terug naar Johannes. En vertel hem alles wat je 
hier hoort en ziet: Blinde mensen kunnen zien. Mensen die niet konden lopen, 
lopen rond. Mensen met een huidziekte zijn weer beter. Dove mensen kunnen 
horen. Dode mensen leven weer. En arme mensen horen het goede nieuws. Het 
echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij heeft.’ De leerlingen van 
Johannes de Doper gingen weer weg. Toen begon Jezus de mensen te vertellen 
over Johannes. Hij zei: ‘Een tijd geleden gingen jullie naar de woestijn. Waarom 
gingen jullie daarheen? Toch niet om het riet bij de rivier de Jordaan te bekijken, 
dat beweegt in de wind? En toch ook niet om iemand met prachtige kleren te 
zien? Nee, mensen met prachtige kleren vind je in een paleis, niet in de woestijn. 
Waarom gingen jullie dan wel naar de woestijn? Jullie gingen erheen om een 
profeet te zien. En luister goed: Johannes is geen gewone profeet. God zegt over 
hem in de heilige boeken: 'Ik stuur iemand vooruit. Hij moet de weg vrijmaken.' 
Luister goed naar mijn woorden: Er is geen mens op aarde zo belangrijk als 
Johannes de Doper. Maar in Gods nieuwe wereld zijn zelfs de gewoonste mensen 
nog belangrijker dan hij.’  
 

Kort woordje door de priester 

Suggesties	voor	homilie	of	duiding	 

• Advent	en	Kerstmis:	God	stuurt	Jezus	om	van	de	wereld	een	betere	plek	te	maken,	Hij	komt	het	
voordoen.	Maar	tegelijk	worden	we	uitgenodigd	om	ook	ons	steentje	bij	te	dragen.		

• We	brengen	een	verhaal	van	hoop.	In	de	donkere	dagen	van	het	jaar,	kijken	we	uit	naar	het	licht.	Niet	
alleen	letterlijk,	ook	figuurlijk.	We	willen	zelf	dragers	van	licht	zijn	voor	mensen	die	in	het	donker	
leven.		

• 	De	affiches	tonen	waar	dat	licht	al	aan	het	werk	ging.	Elke	affiche	is	een	verhaal	van	hoop,	van	mensen	die	
willen	meewerken	om	van	de	wereld	een	betere	plek	te	maken.		

 



Geloofsbelijdenis 
 
We bidden samen: 

Ik geloof in God 
die ons handen vol hoop geeft  
om elkaar echt te ontmoeten  
en goed te doen voor elkaar.  
Ik geloof in Jezus 
die door zijn durf en inzet 
een voorbeeld is voor ons allen.  
Ik geloof in zijn Geest van liefde, 
die ons de kracht geeft 
om solidair te zijn met groot en klein.  
Ik geloof in mensen 
die elkaar op weg helpen 
en anderen de hand reiken. 
Ik geloof in mensen 
die niet zomaar aan de kant blijven staan 
maar bouwen aan een hemel op aarde voor iedereen.  

 
Voorbeden 
 

Voorganger  
Ook wij willen meebouwen aan solidaire en een hoopvolle wereld voor 
iedereen.  
Kind 1  
Wij dragen een steentje bij voor kinderen 
die te maken hebben met tegenslag, ziekte en pijn. 
Wij hopen dat er anderen zijn die hen troosten en moed geven.  
Daarvoor bidden wij.  
Kind 2  
Wij dragen een steentje bij voor kinderen 
die op de vlucht zijn en hun thuis hebben moeten verlaten. 
Wij hopen dat ze ergens warm ontvangen worden en onderdak krijgen. 
Daarvoor bidden wij.  
Kind 3  
Wij dragen een steentje bij voor kinderen 
die minder kansen hebben doordat ze in armoede leven. 
Wij hopen dat ze steun krijgen van hulpverleners en hulporganisaties. 
Daarvoor bidden wij.  



Kind 4  
Wij dragen een steentje bij voor onszelf en willen vaker naar binnen kijken.  
Zo hebben we meer oog voor de nood van anderen 
en zullen we gemakkelijker de handen uit de mouwen steken. 
Daarvoor bidden wij.  
Voorganger  
Goede God, U hoort het. 
Deze kinderen willen hun steentje bijdragen 
om mee te bouwen aan een hoopvolle wereld voor iedereen. 
Neem deze wensen met open armen aan en geef ze wat extra kracht.  
Zo groeit er hoop en schijnt er nieuw licht waar het donker is.  
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 

Jezus leerde ons om onze handen goed te gebruiken. 
We kunnen er mooie dingen mee maken en anderen uitnodigen om mee te 
doen. Jezus gaf ons een wijs voorbeeld door iedereen de hand te reiken. 
Hij nodigde ons uit aan Zijn tafel.  
Goede Vader 
wij willen U graag dank zeggen.  
U geeft ons hoop door ons bij de hand te nemen.  
U heeft ons ook Uw zoon, Jezus, gegeven.  
Ook Hij brengt een boodschap van hoop, liefde en solidariteit.  



U heeft ons familie en vrienden gegeven. Liefdevolle mensen op wie we 
kunnen rekenen en die zoveel voor ons betekenen. 
Ze zijn een voorbeeld voor ons. 
Met hen willen we verder fijne dingen beleven en goed nieuws zaaien.  
Als goede vrienden zijn we hier ook samengekomen.  
We hebben brood en wijn op tafel gezet. 
Wij vragen U om er een rijk en hoopvol tafelmoment van te maken.  
Door te eten van dit brood mogen wij Jezus ontvangen.  
Zo ging het ook op het Laatste Avondmaal.  
Jezus was samen met zijn vrienden aan tafel, 
dankte zijn Vader, zegende het brood 
en verdeelde het onder zijn vrienden met de woorden:  
Neem en eet hiervan....  
Daarna nam Hij ook de wijn als teken van vriendschap en verbondenheid.  
Hij sprak nieuwe wensen uit en gaf de beker aan zijn vrienden terwijl Hij zei:  
Neem deze beker...  
God, zo deed Jezus ons voor 
en zo willen wij 
dit hoopvol en dankbaar herhalen,  
met onze vrienden 
en de grote familie van Uw Kerk.  

 
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 
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: 
 

Goede God 
we willen niet naar het donker blijven staren.  
We zetten ons in, samen met Robby, 
voor Samen Tegen Armoede. 
Onze eerste communicanten brachten speelgoed en cadeautjes mee 
om te delen met kinderen in Tienen die moeten leven in armoede. 
Ook wij, als grote mensen, willen ons mee inzetten. 
Door onze solidariteit krijgen mensen nieuwe kansen en  
hoop op een beter leven. Wij willen het beste van onszelf geven. 
Amen.  

 
 

Zending en zegen 
 

God, 
tijdens deze kerstperiode slaan we de handen in elkaar en  
bouwen we mee aan een betere wereld voor iedereen.  
Samen met Bezorgd Om Mensen brengen we hoop en licht waar het donker 
is. We zijn klaar om te bouwen aan een Kerst voor iedereen! 
Met deze hoop in ons hart vragen we de zegen van onze God: Vader, Zoon 
en Heilige Geest. Amen.  


