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♫ OPENINGSLIED: Als alles duister is 

Als alles duister is, 

Ontsteek dan een lichtend vuur 

Dat nooit meer dooft, 

Een vuur dat nooit meer dooft. (2x) 

 

WOORD VAN WELKOM door de voorganger 

 

INLEIDING 

Wij zijn blij met deze nieuwe dag; we staan aan het begin van een 

nieuw kerkelijk jaar. Het is fijn om bij elkaar te zijn en om elkaar 

weer te zien. En het is bijzonder om de communicantjes van 

afgelopen mei weer te zien. Wij hopen dat het ook voor andere 

kinderen over de hele wereld een goede morgen zal zijn. Dat zij 

ook mogen uitkijken naar Kerstmis, het feest van de geboorte van 

Jezus. Op de adventskrans brandt vanaf vandaag het eerste kaarsje. 

Nu kunnen we naar de Kerst toe leven met elkaar.  

Het thema van vandaag is ‘Hij komt’….  

Zal dat over Sinterklaas gaan? Luister maar mee! 

 

AANSTEKEN VAN DE EERSTE KAARS  
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♫ LIED BIJ HET AANSTEKEN: Kijk naar het licht 

Kleine kaars, het is advent. 

Kom ik steek je aan. 

Ik denk aan het Licht dat komt, 

als ik jou zie staan. 

 

Kijk maar vooruit naar wat komen gaat. 

Kijk naar het licht en houd moed 

Kijk maar vooruit met een vrolijk gezicht. 

Eens wordt het leven voor iedereen licht. 

Eens wordt de aarde goed. 

 

GEBED OM VERGEVING 

Goede God, we zingen samen, we spelen samen, 

we werken samen, maar zien we het ook als iemand verdrietig is? 

Luisteren we ook als iemand iets wil vertellen? 

Gaan we ook als iemand vraagt: 'Kom'? 

Goede God, geef ons oren die horen huilen. 

Geef ons handen die kunnen troosten. 

Geef ons benen om naar anderen toe te lopen. 

En geef ons ogen die tranen zien. 

 

♫ KYRIE: Wij vragen Jezus 

Wij vragen Jezus die zoon van God de Vader is. 

Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.  

 

Wij vragen Jezus die ons laat zien wat liefde is. 

Kyrie eleison, Heer, onferm U over ons.  

 

Wij vragen Jezus die angst en pijn verzachten wil. 

Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.  

 

Wij vragen Jezus die nooit een mens alleen liet staan. 

Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons. 

 

OPENINGSGEBED door de voorganger 

 



 4 

Inleiding op de Bijbel: Vijf voor twaalf 

Het stadje Niemendal is klein en onbelangrijk.  

Maar binnen een jaar zal iedereen weten dat Niemendal bestaat, 

want de koning komt het plaatsje bezoeken.  

“Ik weet nog niet wanneer, maar ergens dit jaar kom ik naar 

Niemendal.” beloofde de koning. 

Dus heeft de burgemeester meteen een toespraak voorbereid,  

de bakkers hebben speciale majesteitstaartjes gemaakt en er staan 

meisjes met vlaggetjes aan de weg.  

Het is alleen wel lastig dat ze niet precies weten wanneer hij komt. 

Want; zo’n toespraak raak je kwijt, de taartjes bederven en  

de vlaggetjes kreuken na verloop van tijd.  

Dus neemt de burgemeester een besluit; “Als de koning in aantocht 

is, haal ik de toespraak meteen uit de la” en de bakker zegt direct te 

gaan bakken als de koning komt. Alleen de meisjes met de 

vlaggetjes zwaaien door. “Als we weggaan, zal je precies zien dat 

hij eraan komt.” zeggen ze tegen elkaar. Een week gaat voorbij, 

een maand, een paar maanden. De meisjes staan er nog steeds.  

Hun vlaggetjes zijn gescheurd, dus staan ze met hun handen in hun 

zakken voor zich uit te kijken. Ze durven niet weg te gaan.  

Een hele tijd later, op een dinsdag om vijf voor twaalf,  

verschijnt plotseling de koning in Niemendal.  

Er is geen burgemeester met een toespraak, en er zijn geen 

majesteitstaartjes van de bakker. De enigen die er zijn, zijn de 

meisjes met hun handen in hun zakken.  

“Daar ben ik dan” zegt de koning eenvoudig.  

“Wat fijn dat jullie me opwachten!”  

“Ja,” zeggen de meisjes, “we hebben alleen geen vlaggetjes meer.”  

“Dat hoeft ook niet” zegt de koning. “Jullie zijn er. Dat is genoeg.”   

 

♫ TUSSENZANG: Onderweg 

Nu valt de nacht 

zacht als de sneeuw 

en alles staat stil in de kou. 

Valt er van ver 

een ster op mijn pad, 

dan neem ik hem mee voor Jou. 
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Stil staan in het woud 

donker en oud, 

de sparren versteend op wacht. 

Het licht komt van ver,  

van lichtjaren her en ik ben onderweg. 

 

Nu is de nacht 

zacht als sneeuw, 

de hemel als ijs zo blauw. 

Ik draag een ster 

van ver in mijn hand,  

ik ben onderweg naar Jou. 

 

Nu valt de nacht 

zacht als de sneeuw 

en alles staat stil in de kou. 

Ik draag een ster 

van ver in mijn hand,  

ik ben onderweg naar Jou  

 

TWEEDE LEZING: Uit Romeinen 13, 11-14 

“Vergeet niet in wat voor tijd we leven.  

Het is de hoogste tijd om wakker te worden!  

Want het ogenblik dat we zullen worden bevrijd is nu nóg 

dichterbij dan toen we tot geloof kwamen.  

De nacht is al een heel eind voorbij. Het wordt al bijna dag.  

Laten we dus stoppen met dingen te doen die bij het donker horen. 

We moeten de wapens gebruiken die bij het licht horen! 

Laten we ons fatsoenlijk gedragen, zoals hoort bij klaarlichte dag. 

Doe niet meer mee met wilde feesten, waar het gaat om eten en 

drank. Houd ook op met jaloers zijn en ruziemaken!  

Laat je leven leiden door de Heer Jezus Christus, en doe niet meer 

waar je maar zin in hebt. Dan ga je ook niet verlangen naar dingen 

die niet goed zijn.” 

 

Woord van de Heer – Wij danken God 
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♫ ALLELUJA: Alleluja, Alleluja 

 

EVANGELIELEZING    

Vg.:  De Heer zij met U  

         En met uw geest 

Vg.:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  

         volgens Matteüs 

         Lof zij u Christus 

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen:  

“Zoals het ging in die tijd van Noach, zo zal het ook gaan wanneer 

de Mensenzoon komt. In de tijd vóór de zondvloed gingen de 

mensen door met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk 

geven, tot de dag waarop Noach de ark binnenging.  

Ze vermoedden niets, totdat de zondvloed kwam.  

Daardoor werden ze allemaal weggerukt. Zo zal het ook gaan, 

wanneer de Mensenzoon komt. Van de twee mensen die op het 

land zijn, wordt de één meegenomen, de ander achtergelaten.  

Van de twee vrouwen die met de molen aan het malen zijn,  

wordt de één meegenomen, de ander achtergelaten.   

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet,  

op welke dag jullie Heer komt. Jullie moeten goed begrijpen:  

als de eigenaar van het huis zou weten op welk uur van de nacht  

de dief komt, dan zou hij opblijven om te waken.  

Hij zou in zijn huis niet laten inbreken.  

Wees daarom ook voorbereid, omdat de Mensenzoon komt op het 

uur waarop jullie het niet verwachten.”  

Woord van de Heer   -   Wij danken God 

 

♫ ACCLAMATIE 

Als licht in een donkere nacht 

Als hoop in een moeilijke tijd 

Zo is Gods Woord, dat wij horen 

 

OVERWEGING 
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GELOOFSBELIJDENIS  

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, 

De gemeenschap van de heiligen: 

De vergeving van de zonden; 

De verrijzenis van het lichaam;  

En het eeuwig leven.  

Amen.    

 

VOORBEDEN 

Vg: Waar mensen delen, daar is Advent, daar bereiden zij de weg 

voor de Heer. In de vreugde en in de liefde die wij aan anderen 

geven, net als Sinterklaas dat deed, omdat hij niet kon aanzien dat 

mensen niet eerlijk werden behandeld of mensen onder armoede 

lijden, komt God ons dichterbij. 

 

Voor wie arm zijn, dat ze mensen mogen ontmoeten die met hen 

delen.  

Laat ons zingend bidden: 

♫ Heer ontferm U (3x) 

 

Voor wie rijk zijn: open hun ogen, hun oren, hun hart en hun 

handen, dat ze bereid zijn om anderen te helpen. 

Laat ons zingend bidden: 

♫ Heer ontferm U (3x) 
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Voor de mensen uit andere culturen:  

dat zij mogen zijn hoe ze zijn,  

om samen zo met anderen gelukkig te zijn. 

Laat ons zingend bidden: 

♫ Heer ontferm U (3x)  

 

En voor ons; kinderen uit rijke landen;  

dat we dankbaar zijn voor alles wat we elke dag krijgen.  

Laat ons zingend bidden: 

♫ Heer ontferm U (3x)  

 

INTENTIES van de parochie 

 

COLLECTE 

 

♫ COLLECTELIED: Op weg naar een stal 

Refr.: Ik ben op weg naar een stal, 

 de huizen zijn me te mooi, 

 misschien dat ik dromen zal, 

 als ik slapen durf in het hooi. 

  

Ik zoek me een moeder die wacht 

een vader die zwijgt en begrijpt 

geduld is een vruchtbare nacht 

waarin een mensenzoon rijpt.     refr. 

 

Ik groei in de slaap van een man 

de pijn van een meisje dat bidt 

behoedzamen horen ervan 

en herders stamelen dit.   refr.  

  

En zomaar een kind met een fluit 

een bedelaar boordevol lied 

ze gaan er vannacht nog op uit 

mijn naam vergeten ze niet.                 refr. 
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DIENST VAN HET ALTAAR  

 

Prefatie       (allen gaan staan) 

De Heer zij met U 

Allen: En met uw geest.  

Verheft uw hart. 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 

heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, 

altijd en overal, door Christus onze Heer.  

Bij zijn eerste komst temidden van de mensen is Hij mens 

geworden zoals wij, om te doen wat Gij eens hebt beschikt,  

nog voor de tijd begon. Hij werd voor ons de weg, die leidt naar 

het eeuwig heil. Eens komt Hij weer in heerlijkheid.  

Dan worden al zijn gaven openbaar, waarop wij nu reeds met 

vertrouwen durven hopen. Daarom, met alle engelen, machten en 

krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden 

wij U en zingen U toe vol vreugde: 

 

♫ HEILIG 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 

Dominus Deus Sabaoth 

 

Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen.  

Wij danken U voor ons leven en vooral voor Jezus Christus,  

uw Zoon. Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek 

gelaten hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben.  

Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij 

zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader.  

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel  

om te doen wat Hij heeft voorgedaan.  
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En wij bidden U:  

Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn,  

zodat zij Lichaam en Bloed mogen worden van Jezus Christus,  

uw Zoon. Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf,  

was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel.  

Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei:  

 

Neemt en eet hiervan, gij allen,  

want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.  

 

Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U,  

gaf hem aan zijn leerlingen en zei:  

 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  

want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,  

dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten  

tot vergeving van de zonden.  

Blijft dit doen om Mij te gedenken.  

 

Verkondigen wij nu samen dit mysterie van het geloof. 

 

Daarom zijn wij hier samen Vader,  

en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk.  

Zijn offer heeft Hij aan de Kerk gegeven:  

zo vieren wij zijn dood en zijn verrijzenis.  

 

Heilige Vader in de hemel, wij bidden U:  

neem ook ons op in uw liefde samen met Jezus, uw beminde Zoon.  

Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven.  

Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.  

Daarom zeggen wij:  

Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U  
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Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen.  

Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet 

voorbij.  

Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U  

 

Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel  

te eten van het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer;  

zo maakt U ons blij door de kracht van de heilige Geest.  

Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk,  

en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht.  

Denk, Heer, aan onze paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes 

en aan alle andere bisschoppen.  

Help iedereen die leerling wil zijn van Jezus, uw Zoon:  

en laat ons vrede en vreugde brengen aan alle mensen.  

Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U  

 

God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U  

en bij Jezus Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn moeder en 

met alle heiligen.  

Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.  

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,  

Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige 

Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.  

 

Jezus is gestorven, maar Zijn vrienden komen nog altijd bij elkaar. 

Dan breken ze het brood en delen het samen, dan drinken ze uit de 

Beker en vertellen over Jezus. Ook hoe Hij de mensen heeft leren 

bidden. 
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De communicantjes van afgelopen mei bidden samen met de 

Pastoor het Onze Vader op het altaar. 

 

ONZE VADER 

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.   

Vg.: Verlos ons, Heer….. 

Want van U is het koninkrijk,  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.  

Amen. 

 

VREDEWENS 

De vredewens wordt uitgedeeld door de communicantjes van 

afgelopen mei 

 

♫ VREDESLIED 

De vrede komt, op zachte voeten 

De vrede komt met witte vlaggen 

Met open handen komt de vrede 

komt de vrede, de vrede komt. 

 

♫ LAM GODS 

Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld,  

ontferm u over ons. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld,  

ontferm u over ons. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld,  

Geef ons de vrede 
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COMMUNIE 

 

♫ COMMUNIELIED: C’est Toi ma lampe, Seigneur uit Taize 

C’est Toi ma lampe, Seigneur 

Mon Dieu, éclaire ma ténèbre 

Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre 

Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre 

 

SLOTGEDACHTE:  

Was God maar net als Sinterklaas. Dan waren we gauw klaar. 

We dienden een verlanglijst in met wensen voor dit jaar. 

We zetten 'vrede' bovenaan. Daarna op nummer twee: 

een beetje liefde voor elkaar, want dat valt lang niet mee. 

En 'niemand honger', dat wordt drie. Geen tranen en gepest, 

die komen op de vierde plaats. En daarna volgt de rest: 

Wat meer waardering en respect. En graag 'wat minder druk'. 

En ook 'voor ieder mens een vriend' en verder: 'veel geluk'. 

Was God maar net als Sinterklaas. Dan waren we gauw klaar. 

Dan kregen we het zo cadeau, één nachtje slapen maar...... 

Maar kijk, de goede Sint krijgt hulp, want iedereen springt in: 

jij maakt een pakje voor je broer en hij voor zijn vriendin. 

Wie zet zich ook zo in voor God? Het klinkt misschien wel raar, 

maar toch: wie wil er 'hulp-god' zijn? Wie maakt er iets van waar? 

Wie wordt een vriend en toont respect? Breng jij geluk misschien? 

Dan zijn we vast massaal verrast door wat we morgen zien. 
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SLOTGEBED door de voorganger 

 

MEDEDELINGEN EN ZEGEN 

 

♫ SLOTLIED: De droom van Jesaja 

Er is een eeuwenoude droom  

die door de wereld gaat. 

Een droom waarin de vrede wint  

en haat niet meer bestaat 

Waarin een zwaard een ploegschaar wordt,  

de wapenmarkt is ingestort 

Een droom waarin het veilig is op straat 

 

Refr.: Droom maar, geef maar door,  

 vertel het aan elkaar.  

 Pak het op en zeg het voort  

 en geloof in wat je hoort. 

 Dromen worden waar. 

 

Er is een eeuwenoude droom  

die steeds wordt doorverteld. 

Een droom waarin je veilig bent  

voor onrecht en geweld. 

Waarin een kind speelt met een slang 

Geen mens, geen dier is er nog bang. 

Een droom die ons een nieuwe tijd voorspelt. refr. 

 

Er is een eeuwenoude droom  

die mensen uitzicht biedt.  

Een droom waarin geluk het wint 

van wanhoop en verdriet. 

Waarin een nieuw begin ontstaat,  

een kind dat weer Gods wegen gaat 

Een droom waarin je licht en liefde ziet.  refr. 
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Blijf je na de viering nog even om te kleuren  

en limonade te drinken? 

Wij zien u / jullie graag terug bij de volgende gezinsviering op 

Kerstavond om 19.00u in de Goede Herder! 
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