Liturgiemap 2019

Liturgiemap 2019

Samen Solidair Tegen Armoede

2

3

Samen Solidair Tegen Armoede
Liturgiemap 2019

Colofon
Redactie
Rik Beckers
Mieke Corneillie
Jan De Nil
Tony De Jans
Hadewijch Van Hove
Met dank aan
Vera Vastesaeger, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Kris Gelaude, Arnout Malfliet en uitgeverij Averbode
Grafische vormgeving
Gevaert Graphics

Liturgiemap 2019

Samen Solidair Tegen Armoede

4

Druk
Gevaert Printing
Foto’s
Layla Aerts, Inneke Gebruers
Verantwoordelijke uitgever
Koen Trappeniers, Welzijnszorg vzw, Huidevettersstraat 165,
1000 Brussel
Artikelcode
WZZ-2019-3001
Prijs
Deze map is digitaal gratis beschikbaar, een gedrukt
exemplaar kost € 5,00. Downloaden of bestellen op
www.welzijnszorg.be

Voor de ongekende en
naamloze mens die recht
blijft staan
De feestverlichting hangt al boven de Brusselse
boulevards,
Kerstmis komt eraan.
De donkerste dagen ...
Maar niet voor ons,
licht komt voor kleinen en groten
voor arm en rijk.

Beste geëngageerde gelovige,
Beste voorganger,
De campagne van 2019 is een feestcampagne. Niet
zonder trots zien we hoe zovele mensen zich de
afgelopen jaren hebben ingezet voor een betere
wereld voor iedereen. Dat maakt ons ongelooflijk
dankbaar. Er is al heel veel solidariteit in onze
samenleving. Dat erkennen en koesteren we en dat
willen we versterken en in de kijker zetten met deze
campagne.

Vandaag begint de dag van de bevrijding ...
Niet morgen! Vandaag begint het.
Echt, je bent niet alleen,
we zijn met velen
de zoekers en tobbers
die de handen in elkaar slaan
om de groeiende armoede
in ons rijke landje te bestrijden.

Samen kijken we in de advent uit naar Gods Nieuwe
Wereld, de wereld van gerechtigheid en vrede. Daar
is iedereen solidair. Dank je wel dat we ook op
jou kunnen rekenen. Samen kunnen we armoede
omkeren.

Johnny De Mot,
adventskalender
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Door met deze map aan de slag te gaan, roep je
in jouw gemeenschap mensen op de spiritualiteit
van de advent concreet gestalte te geven. Een sterk
signaal. Om onze grote droom waar te maken, een
samenleving zonder armoede, hebben we immers
iedereen nodig.

We wensen jou en je geloofsgemeenschap een warme
adventstijd toe.
Rik, Mieke, Jan, Tony en Hadewijch
De redactieploeg
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Maar we feesten ook onder protest. We moeten –
misschien meer dan ooit – wakker blijven en oog
hebben voor de tekenen van onze tijd. De positie
van mensen in de marge blijft onze aandacht
vragen, sommige mensenrechten staan onder druk.
Welzijnszorg roept op tot solidariteit, de weg naar
een wereld waar iedereen meetelt. Laat ons onrustig
worden en de oproep voelen.
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Danken wil ik.
Jij ongekende en naamloze mens
die recht blijft staan in je armoede,
het is onze armoede.
Jij kind vandaag weer zonder ontbijt naar school
maar blijvend hopend op die dag dat ook jij
onbezorgd, met pretlichtjes in je ogen
met alle andere kinderen spelen en leren kan.
Dank, jij vrouw met de berg van schulden
en een troosteloos leven
altijd tobben, altijd tekort,
dank om ons te leren wat hoop en trouw is.
Die trouw aan de goddelijke droom:
waardig leven voor elke mens,
voor alles wat leeft.

Bouwstenen
van de vieringen
De Bijbellezingen in de A-cyclus brengen ons het visioen van Jesaja over de Nieuwe Wereld
van gerechtigheid en vrede. We beluisteren Gods belofte die pas waar kan worden als wij ons
ertoe engageren.
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We bieden je vier adventsvieringen aan, die we enerzijds laten aansluiten bij de
Bijbellezingen, anderzijds bij de 50ste campagne van Welzijnszorg: samen solidair tegen
armoede.
• Week en viering 1: Iedereen solidair
• Week en viering 2: Solidariteit is een samenspel
• Week en viering 3: Samen solidair tegen armoede
• Week en viering 4: Gods teken van solidariteit
Omdat we het belangrijk vinden de aanwezigen biddend te betrekken, hebben we de gebeden
zo geschreven en gelay-out dat ze gemakkelijk met de gemeenschap samen te bidden zijn.
Als opening van de viering stellen we een intredestoet en een lichtmoment voor. De
eerste zondag starten we achteraan in de sober verlichte kerk, een misdienaar met een
waakvlammetje in een lantaarn gaat voorop. De andere zondagen steken we de volgende
kaars aan met het licht van de kaars(en) die reeds brandt(en).
We zingen elke week hetzelfde lichtlied: Gegroet en gezegend, met tekst van Kris Gelaude en
muziek van Arnout Malfliet. Partituur op blz. 36.
Een cantor zingt voor, de gemeenschap herhaalt.
Voor de eerste, tweede en vierde week worden er enkele gedachten geformuleerd ter
inspiratie voor de homilie. Het derde weekend is het collecteweekend. Voor deze zondag
schrijven de bisschoppen - naar aanleiding van 50 jaar Welzijnszorg - een brief die in alle
kerken en kapellen kan voorgelezen worden. Deze zal dan (o.a.) te downloaden zijn via de
website www.welzijnszorg.be
Voor de geloofsbelijdenis en het Tafelgebed kan je gebruik maken van de officiële liturgische
teksten of kan je putten uit de alternatieve teksten achteraan in de map. Je vindt er ook 2
communiegebeden voor een Woord- en Communiedienst.
De liedsuggesties plaatsen we dit jaar te samen op blz. 34. Een aantal adventsliederen
kunnen elke zondag gezongen worden. Andere liederen zijn zo opgebouwd dat je elke zondag
een strofe kan toevoegen of andere strofen kan zingen.
Voor de bezinning na de Communie bieden we een suggestie aan. Evenzeer kan je hiervoor
inspiratie vinden in de adventskalender, in het tekstboekje van Spoor Zes ‘Onvoorzichtig
vol vertrouwen’ of in de bundeling Inspirerende Teksten. Deze materialen kan je kopen of
downloaden in de webshop op www.welzijnszorg.be

Centraal symbool bij de campagne: de affiche
De affiche, als een constante in 50
jaar campagnewerk, staat ook in
deze 50ste campagne centraal. 50 jaar
Welzijnszorg, 50 affiches. Elke zondag
staat een affiche centraal en laat de
roep naar solidariteit klinken.

Tip: download de affiches van de website op een stick, neem de stick mee naar het
kopiecentrum en laat ze afdrukken op wat harder papier, A3-formaat.
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Naar gelang jullie mogelijkheden, kan je ook minder creatief aan de slag gaan. Er zal voor elke
zondag ook een variant beschikbaar zijn met de titel van de viering én reeds een passende
afbeelding. Deze tweede hoeven jullie enkel te printen en een plek te geven in de viering.
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Op de website vind je bij elke zondag
een affiche met het thema van die
week. De bijna lege affiche nodigt
jullie uit om creatief en verbindend
aan de slag te gaan. Zoek een beeld
(foto, tekening symbool…) dat voor
jullie uitdrukking geeft aan solidariteit
en het thema van die week en werk de
affiche verder af.
Daartoe kan je zeker ook beroep doen
op de school, de vormelingengroep,
de verenigingen… Spreek de groepen
tijdig aan, bezorg hen de affiche op
A3-formaat en laat ze deze op hun
eigen wijze uitwerken.
Laat de school, catechesegroep,
vereniging… zelf de affiche
aanbrengen in de intredestoet en
misschien vertellen ze graag, bij de inleiding of als stukje van de homilie, hoe ze ermee en
eraan werkten. De school vertelt wellicht over Robby, de vormelingen over een catecheseactiviteit, Okra over de getuigenis van iemand van de plaatselijke Welzijnsschakel, en de
Welzijnsschakel zelf over hun activiteiten…
Uiteraard kunnen er per zondag meerdere affiches met dezelfde slogan aangebracht worden.
Verder in de map lees je over de solidariteitsmuur die we met Pinksteren 2020 zullen vullen
met zo veel mogelijk affiches van onze medestanders. Een voorproef hiervan kan in de eigen
kerk gerealiseerd worden. Houd na de advent de affiches zeker goed bij. We verwachten ze
voor de grote solidariteitsmuur op de Pinksterpicknick in 2020.
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Mogelijkheden om de affiche aan te brengen
1. Als een plakkaat: de affiche op karton of licht hout kleven en dit aan een stok vastmaken.
De stok vastzetten in een pot (gevuld met aarde) die klaar staat bij de adventskrans.
2. In een kader: de affiche in een kader steken en aan een wand hangen waaraan tijdens de
advent meerdere affiches zullen worden aangebracht…
3. Of met een ‘plakploeg’: iemand heeft een emmer met lijm bij zich, strijkt lijm op de daartoe
voorziene plaats en kleeft de affiche er op (geeft niet als het wat ‘schots en scheef’ is…).
4. Op een prik- of magneetbord.
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De adventskrans
Naast de affiche staat de adventskrans in zijn traditionele of een meer creatievere vorm
centraal. Bij voorkeur krijgen de affiche en de adventskrans een extra spotlicht.

Bouw mee aan
onze solidariteitsmuur

Jij en jouw
affiche zijn
onmisbaar.
We rekenen
op jou

Samen Solidair Tegen Armoede

Je hebt het begrepen, jij en jouw affiche zijn onmisbaar die dag. We rekenen op jou.
Een handleiding, tips, inspiratie en meer info over de picknick vind je op de website
www.welzijnszorg.be
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Welzijnszorg bestaat dit jaar 50 jaar. Dat is een halve eeuw samen met veel mensen
armoede helpen uitsluiten. Solidariteit was steeds onze rode draad.
50 jaar campagne voeren betekent ook 50 jaar aandacht vragen met acties,
beelden, slogans en affiches. Onze feestaffiche maken we samen met jullie, onze
medestanders. Onder de slogan ‘Samen solidair tegen armoede’ willen we een
campagne voeren die niemand onberoerd laat. En daar hebben we ook jou voor
nodig. Blijf niet aan de zijlijn staan, toon dat je solidair bent tegen armoede
en maak samen met je vereniging, klas, organisatie of gewoon in je eentje een
solidariteitsaffiche. Je kan de vier adventsaffiches gebruiken als uitgangspunt, maar
je kan natuurlijk ook volledig je eigen ontwerp maken.
Op 30 mei 2020 sluiten we ons feestjaar af met een picknick voor al onze
medestanders. Op die dag plakken we alle solidariteitsaffiches op een grote
solidariteitsmuur. Iedereen moet het gezien hebben.
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1ste zondag van de advent - A
Zondag 1 december 2019

Iedereen solidair
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Voorbereiding
De kerk is sober verlicht.
Er is een spot gericht op de adventskrans en een op een lege ruimte bij de adventskrans.

Intredestoet en lichtritus
Achteraan in de kerk wordt de intredestoet gevormd met de eerste slogan en een
lantaarn en de tekst gelezen.
Vandaag beginnen de donkere weken van het jaar.
Dag na dag worden de dagen korter,
tot ze bij de winterzonnewende opnieuw mogen lengen….

De intredestoet met de eerste slogan en de lantaarn met een waakvlam worden naar
voor gedragen tijdens het lichtlied:
Gegroet en gezegend
tekst: Kris Gelaude, melodie: Arnout Malfliet - partituur achteraan in de map
Gezegend in dit uur en het licht ons gegeven.
Gezegend de woorden geladen met kracht.
Gezegend jij, mens hier naast mij
en alles wat ons bijeen brengt.
Gegroet en gezegend
in naam van de Eeuwige Vader, Zoon en heilige Geest.
De slogan wordt in het spotlicht op de lege plek geplaatst terwijl de tekst gelezen wordt:
Net als in de wereld,
verlangen we naar licht dat de duisternis verdrijft.
Dit verlangen drukken we uit
met het aansteken van de eerste kaars op de adventskrans.
Die ene kaars draagt de belofte in zich
dat het weer Kerstmis zal worden,
dat God opnieuw geboren wordt in deze wereld.
Maar niet zonder onze solidariteit.
Gods belofte is nooit éénrichtingsverkeer.
God heeft ons nodig om zijn belofte waar te maken.
De eerste adventskaars wordt aangestoken met de waakvlam.
Het lichtlied kan nog eens herhaald worden.

Samen Solidair Tegen Armoede

Ook in de kerk is het vandaag duisterder dan anders.
De adventstijd begint aarzelend, zoekend,
hopend en verlangend.
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Rondom ons zien we echter dat we niet kunnen wachten.
We houden niet van de duisternis.
We willen licht rondom ons
en steken daarom duizenden, duizenden lichtjes aan.

Kruisteken en openingswoord
Voelen we ons één in dit verlangen,
verbinden we ons met God en met elkaar door hier samen te zijn
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Naast de eerste kaars op de adventskrans
plaatsten we de spot op een eerste slogan: iedereen solidair.
Een korte slogan die een belofte kan zijn…
Mocht het waar zijn: een wereld waarin iedereen solidair is met iedereen.
Die belofte kan echter slechts waar worden
als we antwoord geven aan de oproep die erin klinkt.
Bidden we om moed en ontferming om daarin te blijven geloven.

Gebed om ontferming

psalm 33 (vertaling Piet Thomas)
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Betrouwbaar is wat God ons zegt.
Wat Hij gemaakt heeft, het houdt stand.
Hoe broos haar toekomst soms ook is,
de wereld straalt zijn goedheid uit.
De vrede die Hij sluiten wil
met al wie hoop gekoesterd heeft
en die, de vijandschappen beu,
alleen vanuit die hoop nog leeft.

Openingsgebed
God, in deze donkere tijden
zien wij hoopvol naar U uit.
Wij bidden U: sterk onze hoop,
help ons te blijven geloven
in een wereld vol van solidariteit.
Mogen we met velen samen proberen
die droom dag na dag waar te maken,
in deze heilige adventstijd
en alle dagen van ons leven. Amen.

Inleiding op de lezingen
In de woorddienst van vandaag klinkt de oproep om ons leven te veranderen. In Gods Rijk
gaat het over radicale solidariteit. In de eerste lezing horen we dit in een sterk visioen van
ommekeer. In het evangelie worden we opgeroepen om hiervoor waakzaam te zijn.

Eerste lezing:
Jesaja 2, 1-5

Tussenzang,
zie suggesties

Evangelie:

Matteüs 24,37-44

Gedachten voor een homilie
“Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.”
Hoe graag zouden we deze droom, deze belofte waar zien worden?
De realiteit van elke dag vertelt ons dat een vredevolle wereld, een harmonieuze samenleving
zo ver weg is... Durven we nog zeggen: ‘nog’ zover weg is? Of geloven we het zelf niet meer?
Geloven we dat de belofte die God geeft aan zijn volk, beluisterd in de eerste lezing, waar kan
worden?
Of herkennen we ons meer in de realiteit zoals het evangelie beschrijft: onze samenleving
leeft zoals in de tijd van Noach - iedereen is met zichzelf bezig, gaat door met hun vervullen
van eigen behoeften, we zien een stijgende onverschilligheid en eenzaamheid.

Geloofsbelijdenis
Voorbeden
Bidden we om mensen
die deze wereld wat meer hoop kunnen geven
op een toekomst van vrede en gerechtigheid,
van solidariteit en liefde….
Bidden we om mensen
die deze wereld wat dichter brengen bij Gods belofte
door hun engagement voor en solidariteit met
de mensen die het meest kwetsbaar zijn…
Bidden we voor de gemeenschap
hier verzameld om een nieuwe adventstijd in te zetten,
mag het verlangen naar Gods aanwezigheid in ons leven,
de oproep tot solidariteit versterken
en ons samenbrengen in engagement voor een betere wereld….

Offerandelied

zie suggesties

Samen Solidair Tegen Armoede

Zo gaan we de advent in… met een belofte en een uitdaging.
Een betere wereld wordt ons beloofd, we blijven erin geloven.
Maar die wereld kan er maar komen als mensen er zich concreet voor inzetten…
Weten we ons aangesproken?
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“Iedereen solidair” is de eerste oproep in deze adventstijd.
Hiermee sluiten we aan bij de utopie, de belofte uit de eerste lezing: ooit wordt het waar voor
iedereen: een wereld van vrede en vreugde zoals God dit voor iedereen droomt. Iedereen
solidair met iedereen.
Maar in de slogan ‘iedereen solidair’ klinkt ook de sterke oproep om werk te maken van een
warme solidaire wereld. Als christenen worden we uitgedaagd en opgeroepen om altijd ‘iets’
meer solidair te zijn, om altijd ‘iets’ meer te doen dan wat ‘normaal’ beschouwd wordt.
“Iedereen solidair”, een utopie en een uitdaging tegelijk.

Gebed over de gaven
God naar wie wij verlangen,
met dit brood en deze wijn
bieden wij U ook aan
onze hoop en onze bereidheid
om mee te werken
aan een meer solidaire wereld voor iedereen.
Mag het breken van het brood
en het delen van de wijn
tastbaar teken worden van uw visioen voor deze wereld. Amen.

Tafelgebed
Onze Vader
Liturgiemap 2019
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Vredeswens
Lam Gods
Communie
Communielied
zie suggesties

Bezinning na de Communie
Waken en bidden: je krachten verzamelen,
je hart en verstand reorganiseren,
je ogen steeds opnieuw instellen
op het enig noodzakelijke dat allereerst gezocht moet worden,
‘het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid’.
‘Kom heilige geest van inzicht en daadkracht,
van ongeloof in het noodlot;
kom geest van weerstand,
dat wij nooit zullen buigen voor de feiten,
ook al kunnen wij ze niet veranderen,
nog niet.’
Huub Oosterhuis in: Alles voor allen, een nieuwe catechismus

Slotgebed
God naar wie wij verlangen,
wij danken U voor uw belofte,
een nieuwe wereld zonder armoede,
een nieuwe wereld waarin iedereen solidair is met iedereen.
Ondanks alles wat in deze wereld gebeurt,
blijven we geloven dat het kan.
We willen uw medestanders zijn,
in deze adventstijd en alle dagen van ons leven. Amen.

Slotlied

zie suggesties

Zending en zegen
De eerste kaars brandt, de eerste slogan klinkt: iedereen solidair.
We zijn deze adventstijd begonnen met nieuwe hoop en nieuwe moed.
Met nieuwe bereidheid ook, om Gods medestanders te zijn
in het waarmaken van zijn belofte dat een nieuwe wereld komen kan.
Mogen wij ons laten bezielen door zijn Geest, opdat we een advent beleven die het mogelijk
maakt dat God in mij, in deze gemeenschap opnieuw geboren kan worden.
Zegene ons daartoe met zijn intense kracht, de Vader, de Zoon, de H. Geest. Amen.
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2de zondag van de advent – A
Zondag 8 december 2019

Solidariteit is een samenspel
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Intredestoet
met plakkaat/kader/plakploeg en affiche met bovenstaande slogan van de viering

Lichtritus
We zitten in de donkerste weken van het jaar
en bereiden ons voor op de geboorte van Christus.
Dag na dag worden de dagen korter
en groeit het verlangen naar licht dat de duisternis verdrijft.
Christus bracht in zijn tijd licht bij vele mensen
doordat Hij consequent koos voor de zwaksten, de kleinsten, de armsten.
Ook vandaag betekent Christus nog altijd een lichtpunt voor velen
doordat mensen in zijn spoor solidair willen zijn
met de meest kwetsbaren in onze maatschappij.

Vandaag steken wij de tweede kaars aan. Er komt al meer licht.
‘Hartelijke’ solidariteit met mensen in armoede
betekent voor hen een lichtpunt in hun situatie.
Na een eerste algemene oproep tot waakzaamheid, tot waakzaam dromen,
wordt dit het teken dat ons persoonlijk voor rechtsomkeer doet kiezen
zoals de profetische oproep van Johannes de Doper klinkt:
‘keer het getij, begin bij jezelf, kies daarvoor, nog vandaag!’
De tweede adventskaars wordt aangestoken terwijl we zingen ‘Gegroet en gezegend’

Kruisteken en openingswoord
Welkom op deze tweede zondag van de advent.
Als gelovigen kijken wij samen uit naar bevrijding en gerechtigheid.
Daarom vieren we rond de tafel van de Heer.
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
De kleinen zal Hij recht verschaffen,
voorspelt de profeet vandaag.
Dan zal de wolf bij het lam wonen,
dan doet niemand kwaad meer.
Ook Johannes de Doper roept in de woestijn
dat die toestand niet ver meer af is.
Het komt er alleen op aan om ons te bekeren.
Het anders aanpakken, anders gaan kijken,
vol verwachting uitkijken naar Hij die komt.
Daarom nodigt Welzijnszorg ons uit om anders te kijken:
de armoede en de gebrokenheid durven zien,
de grenzen openen en aan de andere kant gaan staan.
Solidariteit in wederkerige verbondenheid.

Samen Solidair Tegen Armoede

Deze week is het thema ‘Solidariteit is een samenspel’.
Solidariteit is immers geen zaak van wij-zij denken.
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Welzijnszorg plaatst dit jaar
die solidariteit met kinderen, ouders en alleenstaanden die in armoede leven
in de schijnwerpers.
Elke week belichten we in onze liturgie een aspect van deze solidariteit.
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Gebed om ontferming
Gedenk uw woord van trouw:
dat Gij zult komen om ons te bevrijden.
Wij, het werk van uw handen.
Heer, ontferm U.
Hef je hoofd omhoog en vrees niet;
Ik zal er zijn om recht te doen aan de kleinen
en verworpenen van de aarde.
Christus, ontferm U.
Wees onze genezer, onze opdracht en zegen,
vandaag en morgen. Naar U gaat ons verlangen,
naar U die komende bent.
Heer, ontferm U.

Liturgiemap 2019
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Moge God ons genadig zijn,
zijn gelaat naar ons toewenden,
ons hart vervullen van zijn vrede
en met ons zijn alle dagen die ons gegeven zijn.
Amen.

Openingsgebed
God van belofte,
in deze donkere dagen van het jaar,
mogen wij tekens zien van uw komst
in de solidariteit van mensen met elkaar.
Wij bidden U: keer U naar ons toe
en laat in ons de kracht ontwaken
opdat wij medewerkers kunnen zijn
van de nieuwe wereld die U ons en alle mensen belooft,
in deze adventstijd en alle dagen van ons leven.
Amen.

Inleiding op de lezingen
De rode draad doorheen de woorddienst van vandaag is opnieuw ‘solidariteit’. In een
samenleving die gebouwd is op solidariteit zal vrede en gerechtigheid overheersen en wordt
het onmogelijke waar. In de eerste lezing beschrijf Jesaja zelfs dat wat op die manier heel
klein begint als een twijgje, uitgroeit tot een vaandel voor alle volkeren. Maar in het evangelie
roept Johannes de Doper op tot oprechte solidariteit die niet vrijblijvend is. Doen alsof we
solidair zijn, is nooit genoeg.

Eerste lezing:
Jesaja 11, 1-10

Tussenzang
zie suggesties

Evangelie:
Matteüs 3, 1-12

Gedachten voor een homilie
Op weg naar Kerstmis is Johannes de Doper vandaag onze tochtgenoot. Dreigend gaat hij te
keer. ‘Reeds ligt de bijl aan de wortel van de boom.’
Hij spreekt over de dorsvloer reinigen en onblusbaar vuur. Onheilspellende dingen.
Wat een contrast met de idyllische toekomst en paradijselijke vrede die Jesaja in de eerste
lezing van deze zondag beschrijft.
Johannes roept de mensen die naar hem toekomen op zich te bekeren.
Hij vroeg de mensen zich te laten dopen als teken van een nieuw begin, als teken van
bekering, van radicale omkeer, van het voornemen anders te gaan leven, van te kappen met
de levenswijze die geen toekomst heeft.
Dan pas komt er ruimte voor het visioen van Jesaja. Dan is er opnieuw toekomst, zal een twijg
ontspruiten aan de stronk van Jesse en zal de Geest van de Heer op mensen rusten. Dan zal
er gerechtigheid komen in de wereld, want men zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn.
Eindelijk zal aan armen en kleinen recht verschaft worden.

Gerechtigheid is het sleutelwoord. Door gerechtigheid kan een nieuw begin gemaakt worden.
De campagne van Welzijnszorg roept ons op om gerechtigheid te verschaffen aan alle mensen.
We laten ons raken door hun verhaal, we komen in actie. Samen solidair tegen armoede.
Nodig voor gerechtigheid is de gezamenlijke én de persoonlijke ommekeer van iedereen. Niet
“ieder voor zich”. Wel: solidariteit, verbondenheid, betrokkenheid en vooral engagement van
en met iedereen. Solidariteit is een samenspel.

Geloofsbelijdenis
Voorbeden
Keren we ons tot God,
Hij die recht doet aan de kleinen
en bij allen is die zijn weg bereiden.
Voor mensen die net als Johannes
gerechtigheid als een gordel om hun lenden dragen.
Voor rechtvaardigen bidden wij:
dat ze de kleinen recht verschaffen.
En dat ze ook ons daartoe bewegen.
Voor mensen die net als Johannes
de nabijheid van het Rijk der hemelen verkondigen.
Voor mensen met troost en volharding bidden wij,
dat ze ook bij ons de hoop wekken
dat de scheut aan de wortels vruchten zal dragen.

Samen Solidair Tegen Armoede

Johannes de Doper gebruikt een gelijkaardig beeld: de boom zal omgehakt worden. De norm
voor het omhakken ligt bij het wel of niet dragen van vruchten. De boom herkent men aan zijn
vruchten.
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Het visioen van Jesaja lijkt een zoete droom met prachtige, krachtige beelden. Een omgehakte
boom waaraan een twijg ontspruit. Durven dromen van een wereld zonder oorlog, zonder
geweld, zonder verdrukking, uitsluiting, armoede, misdaad. Het lijkt wel naïef en dat is het
ook: een gezonde naïviteit die nodig is om opnieuw te beginnen.

Voor mensen in armoede bidden wij,
die wél over de tong gaan
maar geen daadwerkelijke hulp ervaren.
Dat deze adventstijd een kentering mag betekenen,
een wissel op een solidaire toekomst.
God, neig uw hart, wees bij ons, hoor ons bidden
en toon ons de weg van vrede en gerechtigheid nu we Hem gedenken,
Jezus de Christus, uw zoon en onze Heer. Amen.

Offerandelied
zie suggesties

Gebed over de gaven
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God van belofte,
U doet ons geloven in een nieuwe wereld
met brood en liefde genoeg voor allen.
Wij bidden U:
moge het delen van dit brood en deze wijn,
ons bezielen en engageren
om samen met U en in solidariteit met elkaar
dit visioen mogelijk te maken
in deze adventstijd en alle dagen van ons leven.
Amen.

Tafelgebed
Onze Vader
Vredeswens
U die ons verwachten kent,
ons zegent met liefde,
die ons bezaait met recht en vrede,
en in ons wekt de vrucht van het vertrouwen
dat het onmogelijke door U en met U
mogelijk wordt, geef ons uw vrede.
Sytze de Vries

Lam Gods
Communielied
zie suggesties

Bezinning na de communie
De profeet Jesaja schetst een beeld van zijn,
maar ook van onze wereld.
Die wereld lijkt op een oude tronk:
gebroken, afgestorven, doods.
Een wereld van haat en onrecht,
waar stemmen gedwongen verstommen.
Er heerst de macht van het geweld,
van de eerste de beste.
Nog steeds wordt er gemarteld
en worden mensen geliquideerd.
Soms wordt recht vervangen door eigenbelang.
De tronk is het beeld van geworteld kwaad
en van ongeloof in een nieuwe toekomst.

Slotgebed
God van belofte,
een nieuwe wereld zonder oorlog, zonder armoede,
we willen zo graag geloven dat het kan.
Geef dat wij
staande blijven in het woord dat voor U niets onmogelijk is,
als wij uw medestanders zijn,
in deze adventstijd en alle dagen van ons leven.
Amen.

Slotlied

zie suggesties

Zending en zegen
Op onze weg naar Kerstmis staken we een tweede kaars aan:
de kaars die ons wakker maakt
en warm doet lopen voor een nieuwe wereld.
Mogen de komende dagen vruchten dragen
van oefenen in recht doen aan anderen,
in solidariteit met elkaar, veraf en dichtbij.
Zegene u daarbij de menslievende God:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Samen Solidair Tegen Armoede

Wim Holterman osfs
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En toch breekt er steeds die nieuwe twijg door.
Onmacht, haat, onvrede kán opengebroken worden.
Misschien niet groots en opvallend,
maar wel aanstekelijk en onweerstaanbaar.
Telkens staan er mensen op,
die nieuwe toekomst aanzeggen,
die banden verbreken en leven geven.
Ze zijn geraakt door het lijden van anderen.
Ze zijn begiftigd met de geest van de Heer.
Ook wij kunnen die mensen zijn,
niet groots en meeslepend,
maar wel als een twijg op een oude tronk,
betrokken op mensen, op de kleinen het meest.

3de zondag van de advent – A
Zondag 15 december 2019

Samen solidair tegen armoede
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Intredestoet
met plakkaat/kader/plakploeg en affiche met bovenstaande slogan van de viering

Lichtritus
Advent is een tijd van voorbereiding op de komst van Jezus.
Hij brengt nog altijd licht in het leven van mensen.
Hij koos als geen ander voor de zwaksten, de kleinsten, de armsten.
In deze advent willen we stilstaan bij ons engagement voor de meest kwetsbaren.
Net als 2000 jaar geleden zijn er vandaag nog altijd profeten nodig die oproepen om onze
ogen en oren niet te sluiten voor de armoede rondom ons.
Vandaag ontsteken we de derde kaars en we zingen ons lied ‘Gegroet en gezegend’

Deze derde adventszondag gaat over vreugde en over dankbaarheid,
over solidariteit in al zijn vormen
en over sterk zijn om verder te bouwen aan die solidariteit tegen armoede.
Vreugde omwille van God die mensen wil bevrijden en die duidelijk maakt dat iedereen, ook
de meest kwetsbaren, recht hebben op vreugde in hun leven.
Dankbaarheid omdat de Welzijnszorgcampagne al tientallen jaren – al 50 jaar - een vaste
waarde is in de aanloop naar Kerstmis en daardoor onze aandacht voor mensen in armoede
niet laat verslappen.
Iedereen heeft recht op menselijke waardigheid, hartelijke solidariteit en verbondenheid.
Want iedereen wil meetellen, niemand wil over het hoofd gezien worden.
We bidden dit weekend God ook om sterkte en veerkracht of om het met de profeet Jesaja te
zeggen: “Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk”.
Want armen zullen er altijd zijn. Er ontstaan altijd nieuwe vormen en structuren van
onrechtvaardigheid. Gelukkig is God onze bondgenoot in de gezamenlijke strijd tegen
armoede en onze grote inspirator bij de keuze voor solidariteit!
Deze derde zondag is ook de campagnezondag van Welzijnszorg.
Laten we ons samenzijn beginnen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Gebed om ontferming
Wij bidden om Gods barmhartige aanwezigheid
want vergeven is Gods visitekaartje.
Gods liefde voor ons gaat ons verstand ver te boven…
Dat mensen groot worden op de schouders van een ander,
dat hebt Gij nooit kunnen plaatsen, God.
Mijn opstandigheid als ik zoiets zie, verlamt me.

Samen Solidair Tegen Armoede

Kruisteken en openingswoord
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De derde adventskaars wordt aangestoken terwijl we zingen ‘Gegroet en gezegend’

Gij daarentegen zijt niet langs de kant blijven staan.
Uw eigen schouders hebt Gij geleend aan hen die verdrukt werden,
hun slagen hebt Gij opgevangen,
uw wang aangeboden aan wie hen wilde slaan
en uw lichaam aan wie hen naar het leven stond.
Solidariteit is geen keuze meer sinds Gij dit deed.
Het is een ander woord voor wie Gij zijt.
Ik ga door de knieën voor zo’n gave van Uzelf, ik kan alleen maar vragen: leer me dat.
Erik Galle in ‘Neem niets mee voor onderweg’, Adveniat/Halewijn, 2017, p. 25
God, U wilt ons geraakt en bewogen zien
door zorg voor onze naasten en vooral voor de meest kwetsbaren.
Wees ons barmhartig nabij, hier en nu en tot in eeuwigheid.
Amen.
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Openingsgebed
God, vreugdebrenger en bevrijder,
ook vandaag roept Gij mensen om zorg te dragen voor elkaar.
Geef ons grote oren om te horen wanneer mensen
vragen om respect en gerechtigheid.
Geef ons grote ogen om hén te zien
die midden onder ons leven in armoede.
Geef ons vooral een groot hart
zodat wij mensen zonder naam niet in de kou laten staan.
Zo bidden wij door Christus onze Heer.
Amen.

Inleiding op de lezingen
De profeet Jesaja proclameert “God zelf zal komen en ons bevrijden”
en dat schenkt ons kracht en vreugde.
Johannes de Doper is een sterke figuur, zelfs meer dan een profeet!
Het goede nieuws is dat wij iemand mogen verwachten die groter is.

Eerste Lezing:
Jesaja 35,1-6a.10

Tussenzang
zie suggesties

Evangelie:
Matteüs 11,2-11

Homilie

Brief van de bisschoppen ter gelegenheid van 50 jaar Welzijnszorg. Deze zal (o.a.) te
downloaden zijn via de website.

Geloofsbelijdenis
Voorbeden
Vol vertrouwen richten wij ons nu tot God
en wij leggen hem alles voor wat ons hart beroert op onze weg naar Kerstmis.
Bidden we voor hen die in organisaties en verenigingen mensen samen brengen:
mogen zij een bron zijn van verbinding en solidariteit,
dat zij mensen bewust en sterk maken,
zodat zij verantwoordelijk in de samenleving willen staan…
Laat ons (zingend) bidden.
Bidden we om sociale bescherming voor iedereen dichtbij en veraf.
Dat het ooit waar mag worden. Dat het onrecht wordt gekeerd.
Dat iedereen volwaardig leven mag door onze solidariteit…
Laat ons (zingend) bidden.

Offerandelied
zie suggesties

Gebed over de gaven
God, vreugdebrenger en bevrijder,
in dit teken van brood en wijn gedenken wij Jezus:
bij uitstek een medemens voor iedereen.
Geef dat wij onszelf inzetten zoals Hij:
met heel ons hart, met al wat in ons is.
Laat onszelf brood en wijn worden voor mensen in armoede.
Dit vragen wij U voor alle dagen die ons gegeven zijn.
Amen.

Tafelgebed
Onze Vader
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God, luister naar deze gebeden en alles wat er leeft in ons hart.
Geef ons oog en oor voor de wensen en de behoeften van onze medemensen.
En versterk in ons de bereidheid ons in te spannen voor het algemeen welzijn.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.
Amen.
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Bidden we om profetische vrouwen en mannen,
die ons de ogen openen en ons oproepen om waarachtig medemens te zijn.
Dat we de machteloosheid helpen overstijgen
en door onze verbondenheid profetische daden stellen tot welzijn van allen…
Laat ons (zingend) bidden.
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Vredeswens
Solidaire wereld of een wereld van ieder voor zich?
Het hangt ervan af waar we op willen inzetten.
Laten we ons leiden door angst en narcisme
of veeleer door hoop en mededogen?
Welke samenleving willen we voeden?
Die van de schrik en van het dikke ik,
en van hoge muren om ons heen?
Of die van verbondenheid en tederheid, van openheid en delen?
Laten we een minuut in stilte bidden dat we wakker blijven voor vrede…

Lam Gods
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Communie
Communielied
zie suggesties

Bezinning na de communie:
Solidariteit begint met verontwaardiging,
met vloeken omwille van onrecht,
met niet akkoord gaan met structuren,
die uitsluiten en aan de kant zetten.
Solidariteit gaat door met geraakt zijn,
tot in het diepste van je hart, omdat je
graag ziet en droomt van een toekomst
voor alle mensen van goede wil.
Het wordt een kwestie van nadenken,
van samen analyseren en ontraadselen,
van niet dulden wat gewoon wordt gevonden,
van zoeken naar perspectieven en uitzichten.
Solidariteit vertaalt zich vooral in handelen,
in samen handelen – als het maar uit liefde is.
Het is het goed zijn van de een voor de ander.
Het is starre wetten omsmeden tot welkom zijn.
Luc Vandenabeele

Slotgebed
God, vreugdebrenger en bevrijder,
overal waar mensen zorgzaam met elkaar omgaan,
bent U in ons midden.
Vervul ons hart van dankbaarheid voor elke vorm van solidariteit
die we zelf mogen ondervinden,
voor elke vorm van solidariteit waar we zelf mogen aan werken.
Maak ons samen sterk tegen armoede.
Zo bidden wij door Christus onze Heer.
Amen.

Slotlied

zie suggesties

Zending en zegen

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.
En ga nu zo allen heen in vrede.

Samen Solidair Tegen Armoede

We hebben samen gevierd, laten we wat we gevierd hebben nu ook beleven.
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Wij willen blijven investeren in mensen die naasten worden.
Wij willen blijven opkomen voor mensen in armoede en kwetsbaren in het bijzonder, voor
menselijkheid tout court.
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4de zondag van de advent – A
Zondag 22 december 2019

Gods teken van solidariteit
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Intredestoet
met plakkaat/kader/plakploeg en affiche met bovenstaande slogan van de viering

Lichtritus
We zitten in de donkerste weken van het jaar
en bereiden ons voor op de geboorte van Christus.
Dag na dag worden de dagen korter
en groeit het verlangen naar licht dat de duisternis verdrijft.
Christus bracht in zijn tijd licht bij vele mensen.
Hij koos consequent voor de zwaksten, de kleinsten, de armsten.
In zijn spoor focussen wij in deze advent samen met Welzijnszorg
op onze solidariteit met kinderen, ouders en alleenstaanden die in armoede leven.

De laatste adventskaart wordt aangestoken terwijl we zingen ‘Gegroet en gezegend’.

Kruisteken en openingswoord
Hij die komt, nodigt ons uit rond zijn tafel
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Wees welkom op deze vierde zondag van de Advent.
We zijn samengekomen om mekaar te bemoedigen en kracht te geven
bij het onrecht waarmee we nog altijd te maken hebben.
Daarin staan we niet alleen,
want Jahweh is solidair met ons in de geboorte van Jezus,
wiens naam betekent ‘God redt’.
Advent betekent: de Heer een thuis geven.
Wij worden uitgenodigd om dit zichtbaar te maken
in de woorden die wij spreken,
in de daden die wij stellen,
en nog het meest voor diegenen die uit de boot vallen:
voor mensen in armoede, zonder werk, zonder papieren.

Gebed om ontferming
God naar wie wij verlangen,
U die ons verwachten kent en zegent met liefde.
Heer, ontferm U over ons.
God naar wie wij verlangen,
U die ons bezaait met recht en vrede
en in ons wekt de vrucht van het vertrouwen.
Christus, ontferm U over ons.

Samen Solidair Tegen Armoede

Deze week is het thema ‘Gods solidaire teken’.
In de geboorte van Christus wordt God solidair met ons: Immanuël, God-met-ons.
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Als Christus telkens weer geboren wordt,
dan is het langs mensen om die in zijn spoor solidair willen zijn
met de meest kwetsbaren in onze maatschappij.

God naar wie wij verlangen,
woon onder ons, in wie Hij is, in wat Hij zegt,
in wat Hij met ons doet.
Heer, ontferm U over ons.
Sytze De Vries

Openingsgebed
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Laten wij bidden:
God, Gij weet hoe mensen zijn.
Zij blijven doof voor uw boodschap,
blind voor de tekens van uw liefde.
Toch blijft uw aanbod gelden:
Gij wilt ons nodig hebben!
Schenk ons hier en nu het geloof
en de kracht om zó te leven
dat uw Zoon ook kan geboren worden
in het hart van de mensen om ons heen. Amen.

Inleiding op de lezingen
Centraal in de lezingen van vandaag staat ‘vertrouwen’. Geloven is een kwestie van
vertrouwen. Daarom zegt de profeet Jesaja dat we geen tekenen moeten vragen van God.
En ook in het evangelie is vertrouwen het kernwoord: Jozef moet niet bevreesd zijn, hij mag
vertrouwen hebben.

Eerste lezing:
Jesaja 7, 10-14

Tussenzang
zie suggesties

Evangelie:

Matteüs 1, 18-24

Gedachten voor een homilie
Zowel in de eerste lezing als in het evangelie gaat het om vertrouwen in God en het leven.
Jesaja roept op om geen teken te vragen van Jahweh. Integendeel, God zal zelf een teken
geven en een zoon laten geboren worden die goed tracht te doen. Matteüs beschrijft hoe de
geboorte van Jezus de vervulling is van deze belofte.
Maar er is meer. Zijn geboorte, zijn naam en zijn leven willen laten zien dat God met ons
begaan is. God laat de wereld en de mensen niet aan hun lot over. Jezus is kind van God én
van mensen. Hij is ons mensenbestaan komen delen. Hij weet als geen ander wat ons aan
vreugde en verdriet kan overkomen. Bij een vluchtige lezing van het evangelie zou je hieruit
kunnen afleiden dat we worden opgeroepen om alles te aanvaarden wat ons overkomt. Het
klinkt bijna fatalistisch: ‘Wees niet bevreesd en onderga uw lot’. Niets is echter minder waar.
Want de kernboodschap is wel degelijk ‘wees niet bevreesd, ik ben bij je’. God is niet diegene
die ons allerlei rampspoed doet overkomen. Hij heeft het zelf allemaal meegemaakt. God is
mens geworden en weet hoe moeilijk dat zijn kan. Als we in de put zitten, is God ons nabij.

Als we ongelukkig zijn, is God ons nabij. Als we lijden en afzien, is God ons nabij en wil Hij ons
weerbaar maken in de situatie waarin we zitten. ‘Wees niet bevreesd, Jozef.’ Matteüs raakt met
deze zinsnede aan een van de basisgevoelens in het leven van een mens: ‘Wees niet bang’.
Hoe vaak hebben onze ouders dit vroeger tegen ons gezegd, toen we leerden fietsen, toen we
gingen zwemmen, toen we voor het eerst naar school gingen? Dié ervaring van ‘ik ben bij je’ is
de kernboodschap en wil ons sterken om de situatie te veranderen, te verbeteren.
Vandaag plaatst dit evangelie ons voor de vraag: ‘hoe nabij ben ik zelf voor mensen die het
moeilijk hebben?’ Daarbij moeten we niet louter kijken naar de vrienden uit onze omgeving,
maar ook naar de mensen die net daarbuiten zitten. In deze adventstijd kijken we met
Welzijnszorg naar gezinnen bij wie elke maand te lang duurt om alle rekeningen te kunnen
betalen. Hoe zeggen wij tegen hen ‘wees niet bevreesd, ik ben bij je’? Hopelijk kan deze
adventstijd helpen om in ons hart daarvoor plaats te maken.

Geloofsbelijdenis
Voorbeden

Bidden we voor mensen zoals Maria,
vrouwen en mannen die leven vanuit een fundamenteel gevoel van vertrouwen
en die zo zelf ook teken worden van Gods solidariteit met ons:
dat deze mensen dit basisvertrouwen niet kwijtraken
en vooral blijven uitdragen dat God ons langs mensen tegemoet treedt.
Laten we bidden…
Bidden we voor mensen zoals Jozef,
gelovigen die telkens weer proberen te doen wat God van ons vraagt,
dat deze mensen mogen volhouden
om ongezien te doen wat moet gedaan worden.
Laten we bidden…
Bidden we voor onszelf en alle geloofsgemeenschappen hier en ver daarbuiten,
dat we de Jesaja’s, Maria’s en Jozeffen blijven zien
en ons door hen laten raken,
mogen we solidair zijn met anderen
omdat iedereen een evenbeeld van God is.
Laten we bidden…
God, levengevende Vader,
Schepper van licht en leven,
steek uw hand naar ons uit
en maak vandaag nog een nieuw begin met ons.
Amen

Offerandelied
zie suggesties
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Bidden we voor mensen zoals Jesaja,
profeten en zieners die geen blad voor de mond nemen
en durven zeggen waar het om gaat in ons geloof:
dat deze mensen niet ontmoedigd raken
en vooral trouw blijven aan wat God met ons voorheeft.
Laten we bidden…
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We maken het even stil om ons twijfelend hart door God te laten aanraken,
opdat wij zouden groeien in geloof en vertrouwen.
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Gebed over de gaven
God, in brood en wijn schenkt Gij Jezus aan ons.
Hij is uw solidaire teken met ons.
Schenk ons ook zijn Geest opdat wij worden zoals Hij.
Dit vragen wij U door Christus onze Heer.
Amen

Tafelgebed
Onze Vader
In het vertrouwen dat God ook bij ons terug geboren wil worden mogen wij bidden met de
woorden die zijn Zoon ons geleerd heeft …
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Vredeswens
Dat vrede en verzoening,
gastvrijheid en openhartigheid,
liefde en solidariteit,
verbondenheid en vreugde,
kortom: dat Gods Geest mag spreken
als wij elkaar vrede toewensen.
Moge Zij van hand tot hand worden doorgegeven.

Lam Gods
Communie
Communielied
zie suggesties

Bezinning na de communie
Een oude man zat op het dak van zijn huis omdat een overstroming zijn dorp
onder water had gezet. Het water was tot aan de eerste verdieping gestegen toen buren met
een roeiboot aankwamen. Ze geraakten met veel moeite bij hem en riepen: ‘Kom op, spring in
de boot!’
Maar hij zei: ‘Nee, nee! Ik heb gebeden en God zal me redden.’
Het water steeg hoger en de oude man klom op zijn zolder. Enkele brandweermannen
slaagden erin om met een sloep tot bij de man te geraken. Het water stroomde woest om
het huis heen en ook zij trachtten de oude man te overtuigen om in de boot te springen en
zichzelf te redden.
Maar weer zei hij: ‘Nee, nee, nee. God zal me redden! Ik bid dat God me redt!’
Op het laatst was de man op zijn dak geklommen omdat het water hem letterlijk tot de
lippen was gestegen, alleen zijn hoofd stak nog boven de golven uit. Toen kwam er een
reddingsploeg met een helikopter en ging vlak boven hem hangen. Ze riepen: ‘Kom op, dit is
je laatste kans! Kom erin!’ Maar nog zei hij: ‘Nee, nee, nee... God zal me redden!’

Tenslotte verdween zijn hoofd onder water en hij verdronk. Toen hij in de hemel kwam
klaagde hij tegen God: ‘God, waarom heb je niet geprobeerd mij te redden?’ God bleef rustig
en zei tegen hem: ‘Ik heb buren op je afgestuurd, brandweermannen en een voltallige
reddingsploeg. Heb je me niet herkend?’

Slotgebed
God, Gij stuurt ons wegwijzers,
engelen van mensen die blijven geloven in een wereld zonder armoede.
Wakker in ons het vertrouwen aan
zodat we uw droom van vrede en rechtvaardigheid nooit loslaten.
Geef ons de moed om Gods solidaire teken te worden voor allen die op ons rekenen,
vandaag en alle komende dagen.
Amen.

Slotlied

zie suggesties
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We ontstaken de laatste kaars op onze adventskrans
om ons eraan te herinneren dat God niemand in de steek laat.
In de geboorte van een Kind
reikt Hij ons zijn helpende hand
opdat zijn droom van het Rijk Gods nooit zou doven.
Moge zijn zegen ons op onze weg begeleiden
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen
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Zending en zegen
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Liedsuggesties
Lichtritus / intredeprocessie
•

Gegroet en gezegend (Kris Gelaude, Arnout Malfliet, Uw naam, een lied in mij.
Liedboek, Averbode 2017, blz 11 (met CD) – partituur achteraan

•

Hoe ver is de nacht (2) – VL1 389
t.: H. Oosterhuis – m.: A. Oomen
Laat mij maar zingen I, Cd 2 – lied 22

•

Voor kleine mensen – psalm 72 – VL 76 / ZJ2 207
t.: H. Oosterhuis – m. : T. Löwenthal
Laat mij maar zingen II, Cd 1 – lied 7 (minder gekende melodie – refrein mee te zingen)
t.: H. Oosterhuis – m.: J. Eijgenraam
Door de wereld gaat een lied, deel 6, lied 17

•

Een stad van vrede zoeken wij – ZJ 107
t.: W. Pendrecht – m.: W. ter Burg
Door de wereld gaat een lied, deel 20, lied 1
(elke zondag kan een volgende strofe gezongen worden)
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Eerste zondag
•

Als tussen licht en donker – ZJ 116
t.: T. Naastepad – m.: Lyon, 1557
Door de wereld gaat een lied, deel 3 – lied 4

•

Vrede is onze weg
t. en m.: C. Desoete – Bestemming – lied 2

1
2

VL: verzameld liedboek, liturgische gezangen op teksten van Huub Oosterhuis
ZJ: Zingt Jubilate, liedboek

Tweede zondag

•

Dat een nieuwe wereld komen zal
t.: H. Oosterhuis – m.: A. Oomen
Dat een nieuwe wereld komen zal – lied 23

•

Verheft uw hart – Zingt Jubilate 117
t.: H. Oosterhuis – m.: Augsburg, 1666
Door de wereld gaat een lied, deel 7 – lied 5

•

Wat ook gebeurt
t.: H. Oosterhuis – m.: A. Oomen
Cd: Kom jij, Beloofde – lied 5

Derde zondag
•

Als groen dat in de wintertijd – ZJ 110
t.: K. Pannenkoek – m.: F. Grypdonck
Door de wereld gaat een lied, deel 6 - lied 21

•

Kwam van Godswege – ZJ 112
t.: H. Oosterhuis – m.: B. Huijbers
Door de wereld gaat een lied, deel 7 - lied 2

Vierde zondag
•

Al wie dolend door het donker – ZJ 204
t.: H. Jongerius - m.: H.J. Gauntlett
Door de wereld gaat een lied, deel 18 - lied 6
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De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij – VL 390/ZJ 115
t.: H. Oosterhuis – m.: B. Huijbers
Laat mij maar zingen I, Cd 2 – lied 23
Door de wereld gaat een lied, deel 7 – lied 4
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Bundel ‘Uw naam, een lied in mij’, uitgeverij Averbode
Overgenomen met toestemming van de auteur en de uitgeverij.
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Voor elk wat wils
Heel wat scholen en geloofsgemeenschappen werken rond de campagne ‘Samen solidair
tegen armoede’. Heel wat scholen willen hun project met Robby afsluiten met een viering of
bezinning, heel wat parochies, catechesewerkingen willen in hun vieringen een aanbod op
maat van kinderen. We hopen dat jullie hier voldoende materiaal vinden om aan deze vragen
tegemoet te komen. We volgen de opbouw van een eucharistieviering maar wie een bezinning
of stilvalmoment wil uitwerken, kan hier heel wat ideeën uit plukken.
Het thema van de viering is solidariteit, samen solidair tegen armoede. Ze past in de lijn van
enerzijds de liturgiemap en anderzijds ons project voor het basisonderwijs ‘Samen solidair’.
Bij het samenstellen, werkten we samen met het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zodat deze
viering ook mooi aansluit bij hun jaarthema ‘Handen vol hoop’.

Werken met solidariteitsaffiches
De solidariteitsaffiches (samen geplakt op een solidariteitsmuur) staan centraal in de
campagne. We gebruiken ze dan ook als rode draad in deze bezinning of viering. Afhankelijk
van wat de kinderen al weten of deden, zal het een andere invulling krijgen. We schetsen
enkele mogelijkheden.

Samen Solidair Tegen Armoede

Woord vooraf
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Stilvallen of vieren met kinderen
Samen solidair op weg naar
Kerstmis

Optie 1: de kinderen of de klassen gingen al aan de slag met de affiches. Deze krijgen een
centrale plek. Je kan ze al ophangen en op voorhand een solidariteitsmuur maken. Nodig de
anderen uit om ze rustig te bekijken. Laat ze eventueel in gesprek gaan.
Als het over slechts enkele affiches gaat, kan je de makers vragen om ze kort voor te stellen.
Optie 2: jullie gaan tijdens de bezinning zelf creatief aan de slag. Zo blijft het niet bij woorden
alleen. Daarbij zullen ze bewust stilstaan bij de vraag naar solidariteit.
Optie 3: maak zelf een selectie van affiches rond solidariteit. Misschien gingen (andere)
verenigingen, parochies, groepen uit de gemeente aan de slag en kan je samenwerken.
Je vindt op de site www.welzijnszorg.be de 50 campagne-affiches. Kies er enkele die de
kinderen zullen aanspreken. We kozen voor jullie ook enkele treffende Robbytekeningen uit
zijn rijk verleden. Ze zullen zeker het gesprek op gang kunnen brengen. Je vindt ze ook op
www.welzijnszorg.be

Suggesties voor Inkleding
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Bouw of visualiseer een solidariteitsmuur. Op de muur komen de solidariteitsaffiches (zie
boven). Met deze boodschappen of affiches kan je een muur van hoop maken.
Plaats Robby, de handpop centraal of maak voor hem een feeststoel. (Welzijnszorg bestaat
50 jaar! Het wordt een feesteditie.)
Je kan het spandoek ‘Samen Tegen Armoede’ ophangen en er hoopvolle boodschappen
rond bevestigen.
Je kan een bot stro naast de kerststal leggen. Maak handen op stokjes en prik deze in het
stro. Op de handen kan je fijne boodschappen of wensen schrijven.

Samen vieren
Voorganger
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!
Laten we dit feest van licht en hoop vieren in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Amen.

Openingstoneeltje
Een leerkracht komt naar voor en neemt het woord.

Nieuwslezer
Goedemiddag beste kijkers. Wij onderbreken de andere uitzendingen met een pas
binnengekomen nieuwsbericht. De organisatie Welzijnszorg bestaat 50 jaar. Daarom zorgen
ze voor een feestjaar. Welzijnszorg voert al 50 jaar campagne. Deze campagne heet Samen
Tegen Armoede. We schakelen rechtstreeks door naar onze reporter in Brussel. Hij staat
daar bij een medewerker van Samen Tegen Armoede.
Reporter
Jij werkt mee aan de campagne Samen tegen Armoede. Kan je ons wat meer uitleg geven
over de campagne, de acties van Samen Tegen Armoede?
Medewerker (draagt een T-shirt van Welzijnszorg/Samen Tegen Armoede)
Al 50 jaar zet Welzijnszorg zich in voor mensen en kinderen die in armoede leven in ons
land.
Je moet weten dat in België één op vijf kinderen opgroeit in armoede. Dat zijn één tot
twee kinderen per klas en dat is heel erg veel. Kinderen die in armoede opgroeien
hebben weinig of geen bescherming. Hun leven raakt al vroeg helemaal in de knoop.
Sommigen kinderen kunnen niet naar de dokter als ze ziek zijn of hebben zelfs helemaal
geen verwarming thuis. Armoede is als een ingewikkeld web waar je moeilijk uit geraakt.
Gelukkig zijn er veel organisaties die hen willen en kunnen helpen.
Samen Tegen Armoede zet zich in voor een betere toekomst voor mensen die in armoede
leven. Iedereen heeft immers het recht om op te groeien in een warme thuis en in een
gelukkige samenleving.
Reporter (steekt zijn duim in de lucht)
Jullie doen bijzonder mooi en belangrijk werk! Echt sterk! Maar jullie vragen hierbij hulp
heb ik begrepen?
Medewerker
Ja, dat klopt. Wij doen een warme oproep tot solidariteit. Tijdens dit feestjaar willen we
samen met Robby solidariteit in de kijker zetten. Wij vragen dat mensen eens nadenken
over hoe ze solidair kunnen zijn met mensen in armoede. We willen dat mensen elkaar
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Een nieuwslezer zet zich klaar aan een tafel. Je kan een televisie knutselen.
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Leerkracht
Beste kinderen, we zijn nog maar pas begonnen, maar ik kreeg net de melding dat we de
viering moeten onderbreken voor een belangrijk nieuwsbericht. Ik zet even de televisie
aan. Ik stel voor dat we samen kijken…

aansteken en in actie schieten. Daarbij vragen we dat ze heel duidelijk laten zien WAAROM
ZE SOLIDARITEIT BELANGRIJK VINDEN en dit tekenen op een zelfgemaakte affiche. Al deze
affiches zullen wij verzamelen en op een grote muur plakken. Een muur van hoop, een
muur van solidariteit …
Reporter
Beste kijkers, jullie horen het. Het wordt een bijzonder project waarvoor we allemaal onze
handen uit de mouwen kunnen steken. Die van mij beginnen alvast te jeuken. Terug naar
de studio.
Voorganger knipt het tv-toestel uit.
Wat een mooi nieuws!
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Ik zie dat jullie alvast aan de slag zijn gegaan. Wat een mooie solidariteitsmuur staat hier
al klaar. Straks nemen we rustig de tijd om ze te bekijken…
Ik hoor dat jullie ook al aan de slag zijn gegaan. Ik hoop dat jullie wat affiches hebben
meegebracht. Straks zullen we ze een plekje geven op onze solidariteitsmuur…
Jullie willen vast meewerken aan deze solidariteitsmuur. Straks is het tijd om zelf de
handen uit de mouwen te steken…
We maakten alvast een stukje solidariteitsmuur. Straks nemen we rustig de tijd om ze te
bekijken…

Moment van inkeer
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.
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
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,

Robby

Evangelie
Aangezien deze viering of bezinning voorbereidt op Kerstmis, stellen we voor om een
kerstverhaal te gebruiken als evangelietekst. In elke kinderbijbel vind je wel een verhaal over
Jozef en Maria of over de herders met hun schapen. Je kan ook creatief aan de slag met grote
prenten (affiches ), een toneeltje, een filmpje… Zoek iets dat past bij jouw groep.
Voor de rode draad van de viering is het wenselijk dat de accenten uit de homilie (min of
meer) aan bod komen.

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.

Samen Solidair Tegen Armoede
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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.
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• 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.

Doe-moment: aan de slag met de solidariteitsaffiches
• Kinderen die reeds een affiche maakten, kunnen er over vertellen. Hun verhaal is een mooi
voorbeeld van onze boodschap van hoop.
• Neem tijd om de affiches van anderen bekijken. Kinderen kunnen eentje kiezen, zoals in
het dagboekverhaaltje van Robby (1ste lezing). Afhankelijk van de groep kan je een klas- of
groepsgesprek houden.
• Voldoende tijd, plaats en materiaal? Je kan de kinderen uitnodigen om zelf een
solidariteitsaffiche te ontwerpen. Laat hen eerst zoeken naar wat solidariteit voor hen
betekent (samenwerken, delen, jezelf mogen zijn, mogen meedoen …) of naar symbolen
voor hoop en een betere wereld.
• Meer info over de affiche-oproep vind je op de site.
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Geloofsbelijdenis
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.

Suggestie voor een eucharistisch gebed
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.
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Goede God,
help ons te leven naar het voorbeeld van uw Zoon, Jezus.
Leer ons solidair te zijn en te delen met mensen.
Breng uw Blijde Boodschap bij iedereen
en maak uw Koninkrijk zichtbaar en voelbaar in alle harten.
Ga ons voor in het breken en delen van brood en wijn.
Dan wordt Kerst pas een echt festijn. Amen.
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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…
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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
Vredeswens
Communie
Bezinning na de communie
Samen sterk
Er was eens een man die vijf kinderen had. Tot groot verdriet van de man, maakten ze altijd
ruzie. Op een dag zei de vader: ‘breng me zoveel takken als je kunt dragen!’ De jongens en
meisjes renden het bos in en ieder kwam terug met een bos takken. ‘Neem nu ieder één tak’,
zei de vader, ‘en probeer die te breken.’ Zonder moeite braken de kinderen de stokken in twee.
‘Bind nu alle stokken met een touw samen en probeer nu de hele bos takken te breken.’
Ze probeerden het om de beurt, maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken
konden worden, waren samengebonden zo sterk als staal. ‘Wat jullie met deze stokken doen,
kan ook met jullie gebeuren. Wanneer je alleen voor jezelf opkomt, ben je alleen en is er
niemand die je steunt. Je kan gemakkelijk gebroken worden. Maar samen zijn jullie sterk. Dat
geldt niet alleen voor takken, ook voor mensen.’

Slotgebed
Goede God
we willen niet naar het donker blijven staren.
We zetten ons in, samen met Robby,
voor Samen Tegen Armoede.
Door onze solidariteit krijgen mensen
nieuwe kansen en hoop op een beter leven.
Wij willen het beste van onszelf geven.
Amen.

Zending en zegen

•
•
•
•
•

Lied van het licht, m: Gerard van Amstel; t: Greet Brokerhof-van der Waa
Ik maakte een fout, Samen vieren, lied 2
Delen doet wonderen, Een duim voor Jezus, lied 6
Het wordt lichter op weg naar Kerst, m/t: Van Midden, Van Amstel
Lied uit het Robbyproject

Samen Solidair Tegen Armoede

Liedjes

45
Liturgiemap 2019

God,
tijdens deze kerstperiode slaan we de handen in elkaar en bouwen we mee aan een betere
wereld voor iedereen. Met onze acties en affiches 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.

Alternatieve teksten
Geloofsbelijdenis 1
Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap
die bekommerd zijn om elkaar,
die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.
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Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is
als wij de anderen recht doen,
het positieve in elkaar zien,
als wij niemand uitsluiten,
maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.
Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn,
een stukje Rijk Gods.
Ik geloof dat God van ons vraagt
dat we ons samen zouden inzetten
om anderen hoop en uitzicht te bieden.
Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn,
die willen bouwen aan de toekomst.
Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan moeten werken
en dat God ons daarbij zal helpen. Amen.

Geloofsbelijdenis 2
Ik geloof in God,
grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.
Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.
Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.
Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Geloofsbelijdenis 3
Ik geloof in God die leeft
en die wil dat mensen ten volle leven.
Ik geloof in God
die als een Vader van mensen houdt,
met hen op weg gaat, hen stuurt en beweegt.

Ik geloof dat Gods kracht
ook nu wonderen verricht
in mensen die proberen het goede te doen.
Ik geloof dat Gods Geest
ons levend en krachtig houdt
om verder te doen wat Jezus begonnen is.
Ik geloof in de gemeenschap van de Kerk
die getuige wil zijn van Gods liefde,
teken van hoop op een betere wereld
en van hoop dat alles terecht komt.
Ik geloof dat het leven sterker is dan de dood
en liefde krachtiger dan haat.
Ik geloof dat ieder mens, hier en nu,
door God geroepen is
en voor altijd in Hem geborgen is. Amen.
Ten Bos

Geloofsbelijdenis 4
Ik geloof dat God de dragende kracht is in mijn doen en laten,
dat Hij het beste wil voor mij.
Ik geloof dat Hij zijn liefde geeft aan ieder mens
en dat Hij mij voortdurend uitnodigt om voor Hem te kiezen.
Ik geloof dat God mij nabij is, niet alleen in vreugde maar ook in pijn.
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Ik geloof dat Jezus
mensen heeft doen opstaan
uit alles wat hun leven en geluk stuk maakt.
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Ik geloof in Jezus van Nazareth.
Hij was ten volle door God bewogen.
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Ik geloof dat Jezus de weg van God is gegaan,
omdat hij radicaal heeft gekozen voor de liefde.
Ik geloof dat Jezus steeds de voorrang heeft gegeven
aan kleine en kwetsbare mensen,
en dat Hij van mij verwacht dat ik dat ook doe.
Ik geloof dat zijn kruisdood niet het laatste was,
maar dat God in hem heeft laten zien
dat hij het leven wil en niet de dood.
Ik geloof dat hij ook mij zal doen verrijzen.
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Ik geloof dat Gods Geest mij kan bezielen
zodat ik de weg van Jezus kan gaan met mijn eigen mogelijkheden.
Zijn Geest roept mij tot daden
van hoop en bevrijding, van geven en vergeven.
Ik geloof dat ik dit alles niet alleen kan,
dat ik daar medemensen voor nodig heb,
om mij te ondersteunen en te bemoedigen.
Ik geloof dat wij het evangelie
handen en voeten moeten geven als gemeenschap.
Als leden van hetzelfde Lichaam van Christus.
Sterk mij in dit geloof God en laat mij meebouwen
aan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde.
Amen.

Tafelgebed 1
God, het is goed dat U ons nabij komt in onze medemens.
U bent met ons vertrouwd.
Onze namen staan geschreven in de palm van uw hand.
Wij danken omdat wij U ontmoeten in Jezus Christus,
die ons leert en toont wat het zeggen wil ‘naaste’ te zijn.
Wij danken voor al degenen die ooit in ons leven
zijn tussengekomen om ons dienst te bewijzen,
ons nabij te zijn in goede en kwade dagen.
Wij danken omdat wij op onze beurt naaste mogen worden
voor hen die elke dag met ons leven,
maar ook voor hen die toevallig op onze weg komen.
Wij danken U voor allen die van ons houden
en ook voor allen die door ons worden bemind.
In elke mens willen wij U dankbaar herkennen,
in elke mens willen wij U huldigen met deze woorden:
Heilig, heilig, heilig, de Heer....

God van liefde en gerechtigheid,
U die onze ziel aanspreekt en onze diepste levensbron bent,
U die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘houden van’,
naar U zien wij uit als naar een hemel die ons wacht :
Jezus Christus zelf,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.
In zijn naam en tot zijn gedachtenis
nemen ook wij brood in de handen en wij vragen U:
+ Zend uw Geest over deze gaven opdat wij zouden doen wat Jezus deed…
- Instellingswoorden -

In die geest bidden wij voor mensen die wij in het hart dragen…
Wij gedenken ook hen van wie wij afscheid hebben genomen…
We bidden in verbondenheid met allen die kiezen voor Jezus Christus en zijn evangelie,
in eenheid met onze herders en begeleiders,
paus Franciscus, onze bisschop N.
en allen die medeverantwoordelijkheid dragen in onze kerk.
Laat ons zo werken aan een nieuwe aarde
die wij uitbouwen tot een nieuwe hemel,
uw droom van liefde, vrede en gerechtigheid.
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.
Amen.
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Wij bidden om uw Geest en vragen:
Geef dat wij bewust mogen worden dat breken en delen
het geheim is van samenleven.
Laat ons komen op het spoor van Jezus,
die ons doet opstaan uit onmacht en verlamming,
die ons doet bouwen aan een wereld waar ruimte is voor iedereen.
Beziel ons met uw Geest en boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeeld van uw zorg om alles en allen.
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God van liefde en gerechtigheid,
zo gedenken wij de dood van Jezus Christus,
we belijden zijn opstanding en wij verwachten zijn toekomst.
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Tafelgebed 2
Goede en barmhartige God,
Gij geeft ons tijden en seizoenen
om ons leven vorm te geven:
dagen van stilte
om naar binnen te leven,
seizoenen van schoonheid
om verwondering te voelen.
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Gij geeft ons ook mensen
om onze honger naar geborgenheid
en volheid van leven te voeden:
zij dagen ons uit
zoals Johannes de Doper, de profeet,
die de grootste genoemd wordt
van hen die uit vrouwen geboren zijn;
zij zijn ons tot voorbeeld
zoals Jozef, de geduldige en trouwe gezel
die de zorg opnam voor uw Zoon;
zij inspireren ons
zoals Maria, die zich openstelde voor de heilige Geest
en zich dienstbaar aan U heeft aangeboden.
Gij geeft ons Jezus Christus,
uw Zoon en zoon van mensen,
de langverwachte,
Immanuel, God-met-ons.
Wij danken U, God,
en loven u met deze woorden:
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.
Wij danken U
om Jezus Christus,
redder van zijn volk,
kind van de heilige Geest,
stem die roept in de woestijn,
woord gefluisterd in stilte,
boom van goede vruchten.
Hij ging zijn weg door de dagen
en bracht God ter sprake in zijn kring.
Hij gaf genezing aan wie zwak was
en brood aan wie honger had.
Zo bracht Hij mensen samen
rond een tafel van verbondenheid.

Zegen daarom deze gaven
zodat Jezus Christus opnieuw in ons midden komt.
- Instellingswoorden Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Dat wij dat doen in gemeenschap
met onze paus Franciscus
en onze bisschop ...
en allen die de kerk gestalte geven,
die voor haar lijden
en haar opbouwen.
Ook in gemeenschap met onze overledenen
die ons een gelovig spoor hebben nagelaten
en met de heiligen
die delen in de liefdevolle barmhartigheid van God.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, algoede Vader,
dit dankoffer aan
in de gemeenschap met de heilige Geest
tot in eeuwigheid.
Amen.
Piet Stienaers

Samen Solidair Tegen Armoede

Wij bidden om zijn geest:
dat we waakzaam blijven
om het goede te doen
en rechtvaardigheid te stichten;
dat wij blijven roepen
om vrede en goedheid
als een stem in de woestijn;
dat wij vruchten dragen
die passen bij bekering.

51
Liturgiemap 2019

Op zijn woord
gedenken wij het leven en sterven
van Jezus, uw Zoon:
dat Hij leven heeft en geeft
over de dood heen.

Dankgebed 1 - woordcommuniedienst
God,
naar U gaat ons verlangen uit.
U bent onze oorsprong en bestemming.
Van U komt alle leven.
Ooit, onzichtbaar voor mensen,
bent U ons in Jezus Christus menselijk nabijgekomen.
In Hem mogen we U zien,
in hem krijgt uw liefde handen en voeten.
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Hij is ons Brood geworden,
leeftocht voor onderweg.
Telkens als we Hem ontvangen
mogen we weer weten waartoe we bestemd zijn:
om elkaar tot hulp en steun te zijn,
om deze wereld bewoonbaar te maken,
om in liefde en vriendschap het leven te delen.
Wil ons dan met uw genade nabijkomen;
dat we gesterkt worden,
dat we durven gaan waar geen wegen zijn,
dat we plekken gereed maken
waar Christus zelf in ons midden kan komen.
Hier vieren wij hoe Hij hier reeds in ons midden wil zijn
in het teken van het heilig Brood.
Zo mogen wij proeven aan zijn toekomst:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waarin de dood niet meer zal zijn….
Dit bidden wij voor wie ons hier samenbrengt,
onze geliefde overledenen…..
Schenk ons de geestkracht die niet terugdeinst voor tegenslag,
die niet rust tot we U gevonden hebben,
God die leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Stichting ‘Midden onder u’, werkkatern 14

Dankgebed 2 - woordcommuniedienst
Met het brood van zijn aanwezigheid op de tafel,
willen wij Jezus, de Gezalfde in herinnering roepen.
Hij was genezende nabijheid voor verkilde mensen, Hij waagde alles om vanuit zijn kracht nieuw
leven te geven aan iedereen die wegkwijnde.
Hij kende geen afwachtende houding tegenover gekwetste medemensen, maar zette zelf de eerste
stap om mensen te bevrijden.
Groot zijt Gij omdat Gij U laat raken door het kleine, aanwezig zijt
Gij waar wij durven doen zoals Hij. Hij stak zijn hand uit naar de uitgestotenen, Hij tilde hen op tot
in de kring van mensen. Hij gaf hun geloof en vertrouwen in zichzelf.

Groot zijt Gij om uw solidariteit met mensen,
aanwezig wordt Gij waar wij hetzelfde durven doen.
Hij veroordeelde mensen niet
maar schreef een nieuw alfabet van vergeving in het zand.
Hij baande nieuwe wegen over bestaande wetten heen.
Groot zijt Gij om uw bevrijdende vergeving
aanwezig wordt Gij waar wij die wegen gaan.
Maar zijn manier van leven viel niet in goede aarde bij iedereen.
De machtigen namen dat niet en sloten een dodelijke kring om Hem heen.
Toen Hij aanvoelde wat komen zou,
heeft Hij geen ander teken willen kiezen om onder ons te zijn dan brood.
Ook wij willen dit gebroken brood zien
als oproep om een deel van onszelf te breken voor de anderen,
als een uitdaging om te leven in vreugde,
om te getuigen van de hoop die in ons leeft.

Laat onze gemeenschap ervoor zorgen
dat elke mens een onderdak heeft
een plaats tegen weer en wind,
een tafel om te delen,
zodat uw licht door ons uw aarde verlicht.
Amen.

Gebed voor de communie - woordcommuniedienst
We zijn hier allen samen in gedachtenis van die avond
dat Jezus met zijn vrienden samen was voor dat laatste maal
Heft de geopende ciborie naar de gelovigen
Gezegend zijt Gij,
om allen hier die elkaar in het verborgene dragen
Gezegend zijt Gij,
om het brood dat wij eten en dat wij gespaard zijn tot op vandaag
Zegenen zult Gij ons,
bevrijden als wij uw woord gestand houden
en ons brood delen met wie onzen naasten zijn
Dat wij leven als Jezus en zijn lichaam en bloed worden in onze wereld.
Heft een hostie naar de gelovigen
Zie, dit is het lichaam van Christus: antwoord op wat jezelf bent.
Amen
Wees wat je ziet en ontvang wat je bent.
Hierbij willen wij ook al onze overledenen in onze gedachtenis oproepen, al het goede dat zij ons
gegeven hebben (ofwel: en speciaal in deze viering willen wij ……… in onze herinnering brengen.)
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Laat het vuur weer branden waar mensen alleen gelaten zijn,
waar hun taal niet wordt verstaan, hun liefde niet aanvaard.
Want Gij wilt dat wij opgaan naar het beloofde land
en dat uw Naam werkelijkheid wordt onder ons.
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Laat het vuur weer branden waar leven verdord is,
de bron opgedroogd, de liefde verkild
en waar dagen troosteloos dreigen te worden.

Praktische infofiches
1. 	Een ervaringsverhaal in de viering
Het campagnethema heel concreet aanwezig brengen in één van de adventsvieringen? Dat
kan door een ervaringsverhaal van mensen in armoede of van een medewerker uit een van
de projecten die Welzijnszorg – Samen Tegen Armoede ondersteunt. Zij zetten zich in voor de
strijd tegen armoede en kunnen vertellen vanuit hun concrete, dagelijkse ervaringen.

Een rijk aanbod ervaringsverhalen
•
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•

•

Mensen die (professioneel) bezig zijn met het armoedethema: medewerkers uit projecten
of mensen uit Welzijnsschakels.
Mensen die in armoede leven of geleefd hebben: getuigen over een leven in armoede
is niet evident, zeker niet in de eigen omgeving. Het is belangrijk dat deze mensen goed
omringd zijn. We werken meestal in duo en enkel met getuigen die actief zijn in een door
ons gesteund project of in een Welzijnsschakel.
Op onze website www.welzijnszorg.be vind je een overzicht van alle projecten die
we steunen en op de site www.welzijnsschakels.be vind je een overzicht van de
Welzijnsschakels in jouw regio. Onze medewerkers in de regionale diensten kunnen je de
nodige contactpersonen aanbevelen of jullie helpen om een keuze te maken.

Een gemakkelijk alternatief
•
•

Op de site www.welzijnszorg.be lees je de verhalen van sterke armoedebestrijders. Deze
verhalen kunnen ingezet worden als alternatief voor een getuigenis.
Heel wat kerken beschikken over projectiemateriaal. Je kan (een deel van) de
campagnefilm tonen.

Hoe gaat je concreet te werk?
Een vlotte samenwerking met de armoedeprojecten of Welzijnsschakels vertrekt van
duidelijke afspraken.
1. Bevestiging
Wanneer je een project contacteert, maakt je eerst de nodige afspraken. Kort daarna ontvang
je vanwege het project een afsprakendocument. In dit document staan de afspraken rond het
aantal vieringen, de aanvangsuren en de vergoeding.
2. Financiële afspraken
De keuze voor een getuigenis door een bepaald project betekent niet dat de door de
parochie ingezamelde gelden exclusief naar dat project gaan. Het zijn de regionale
projectencommissies van Welzijnszorg die de collecten verdelen over alle projecten, op basis
van de vragen en de noden. De gesteunde projecten of verenigingen hebben wel recht op een
beperkte kostenvergoeding. Deze vergoeding wordt door de uitnodigende parochie/federatie/
werkgroep betaald aan de getuige/het armoedeproject.
Overzicht vergoedingen:
• Kilometervergoeding voor de auto: € 0,29 per kilometer.
• Openbaar vervoer: de reële kostprijs.
• Sprekersvergoeding voor een getuigenis of homilie in een viering: € 20,00 voor de eerste
viering en € 10,00 voor de volgende vieringen in dezelfde parochie, federatie of pastorale
zone.
• Een spreekbeurt of deelname aan een gespreksavond: € 50,00.

3. 	Nog enkele tips
• Ga tijdig op zoek naar een geschikt project.
• Wees soepel: een project kan niet op verschillende plaatsen tegelijk een getuigenis
brengen op de collectezondag. Je kan het project vragen voor een andere adventszondag
en de collecte voor Welzijnszorg dan plannen. We rekenen op je begrip.
• Zorg voor een goede wegbeschrijving.
• Een getuigenis in interviewvorm heeft de meeste kans op slagen als interviewer en getuige
samen goed voorbereid zijn.

Wat kunt je vooraf doen?
•
•
•
•

Affiches, folders en collecteomslagen leg je best tijdens de hele campagneperiode ter
beschikking. Nodig de parochianen uit om met de affiches de campagne zichtbaar te
maken in het straatbeeld.
Adventskalenders verdeel je best al een week voor de advent begint.
Schrijf zeker een artikeltje op de lokale pagina’s van Kerk & Leven over de campagne.
Indien jullie werken met een voorbeeldproject, zet je dit goed in de kijker.
Bestel tijdig je campagnemateriaal via www.welzijnszorg.be.

Collecteweekend: gebruik de collecteomslagen en de
campagnefolders
•
•
•
•

Uit de ervaringen van vele parochies blijkt dat de collecte stijgt bij het gebruik van
omslagen, zeker wanneer deze een week vooraf worden uitgedeeld. Het collecteweekend
zelf kan je de omslagen uitdelen bij het binnenkomen.
Ook de campagnefolder is nuttig als fondsenwervend middel. Deze bevat een korte
campagnevoorstelling én een overschrijvingsformulier.
Mensen die dat willen, kunnen het overschrijvingsformulier gebruiken en hun gift
rechtstreeks overmaken. Je kan hen daartoe uitnodigen.
Ontvang je ingevulde overschrijvingsformulieren? Breng ze zelf binnen bij de bank.

Schenkers hebben recht op informatie
Informatie werkt als motivatie om solidariteit te versterken. De vrijgevigheid van mensen
vergroot als ze beter op de hoogte zijn wat er met hun gift gebeurt. Een adventsliturgie in het
teken van Welzijnszorg - Samen Tegen Armoede kan heel wat in beweging brengen. Wie graag
wat meer cijfergegevens heeft, kan die vinden in ons jaarverslag. Dit is downloadbaar via de
website www.welzijnszorg.be of te verkrijgen via de regionale diensten.
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Een geslaagde collecte begint bij een goede omkadering. Solidariteit en inzet zijn immers
geen eenvoudige opdrachten in onze samenleving. We moeten zelf overtuigd zijn van de
waarde van de collecte, voor we anderen op een authentieke manier kunnen vragen die
solidariteit met ons te delen.
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2.	Een geslaagd collecteweekend
zaterdag 14 en zondag 15 december 2019

3. 	De solidariteit nog verbreden
Naast de collecte in de kerk zijn er nog heel wat mogelijkheden om geld in te zamelen. In de
brochure ‘Hoe kan jij helpen?’ en op de website vind je meer informatie. We zetten er enkele
in de kijker die goed aansluiten bij de vieringen.

Verkoop kaarsen
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De periode van advent naar Kerstmis betekent de overgang van duisternis naar licht. Kaarsen
en kaarslicht zijn dan ook sterk verbonden met deze tijd van het jaar.
Steun met je geloofsgemeenschap Welzijnszorg door een kaarsenverkoop te organiseren.
Doe dat in het weekend voor de advent of tijdens het eerste weekend van de advent. Zo bied
je iedereen de kans om met mooie, eerlijk geproduceerde kaarsen de advent- en kersttijd
sfeervol te verlichten. De Samen Tegen Armoedekaarsen van Welzijnszorg worden gemaakt
door De Vlaspit. De Vlaspit is een sociaal-economisch project in Scherpenheuvel. Welzijnszorg
steunt De Vlaspit via een partnerschap.
Bestel de kaarsen via www.welzijnszorg.be/webshop

Organiseer een Soep op de stoep
Soep heeft een sociaal karakter, soep verbindt. Organiseer daarom een Soep op de stoepactie op het einde van de kerkdienst. Zo kan je aan iedereen een sprankeltje hoop, dat
krachtige duwtje in de rug of die blik van warmte geven. Want ook met één pot soep maken
jullie mee het verschil.
Neem vandaag nog een kijkje op www.welzijnszorg.be, maak plannen en registreer je actie.
Wij sturen een gratis Soep op de stoep-pakket. De opbrengst van de soep-actie wordt apart
gestort op rekening BE21 0000 0000 0303 met vermelding van de gestructureerde mededeling
+++201/1000/02805+++.

Eerlijk, snel en correct afrekenen
Welzijnszorg heeft jullie bijdragen en financiële solidariteit samen tegen armoede nodig. Met
deze fondsen stimuleren en ondersteunen we lokale projecten die kansen geven aan mensen
in armoede.
Slechts 11 % van onze werking wordt door de overheid gesubsidieerd. 8% van onze inkomsten
gaat naar algemene werkingskosten en bijna 50% van onze inkomsten gaat rechtstreeks naar
onze projecten. Voor een billijke verdeling van onze inkomsten over onze projecten doen wij
een beroep op een grote groep onafhankelijke en deskundige mensen. We steunen alleen
projecten die aan welbepaalde criteria voldoen. De lijst van deze criteria en de goedgekeurde
projecten staan op onze website www.welzijnszorg.be of zijn te verkrijgen op elke regionale
dienst.

Afrekening van de collecte
>

>
>

De collecte van de derde zondag van de advent is bestemd voor Welzijnszorg. Geld
inzamelen voor andere organisaties of eigen particuliere initiatieven is op zich
lovenswaardig, maar toch rekenen onze projecten erop dat de opbrengst van deze collecte
bij Welzijnszorg zelf terechtkomt.
Giften vanaf € 40,00 via een overschrijvingsformulier geven recht op een fiscaal attest.
Ontvang je ingevulde overschrijvingsformulieren? Stuur ze dan niet naar het kantoor in
Brussel, maar breng ze zelf binnen bij de bank.
Het collectegeld voor Welzijnszorg mag overgemaakt worden aan het bisdom. Schrijf deze
zo snel mogelijk over aan het bisdom, zodat wij op onze beurt tijdig de projecten kunnen
betoelagen.

De kaarsen heb je vooraf besteld. Daarvoor ontving je een factuur.
Betaal via het rekeningnummer dat op de factuur staat en vermeld de juiste mededeling.
Indien de instantie die de factuur betaalt een andere is dan diegene die de kaarsen
bestelde, vermeld dit dan ook bij de referentie voor betaling.

Afrekening campagnemateriaal
>
>
>

Voor de betalende materialen die je (online) bestelt, ontvang je een factuur.
Betaal via het rekeningnummer dat op de factuur staat en vermeld de juiste mededeling.
Indien de instantie die de factuur betaalt een andere is dan diegene het materiaal
bestelde, vermeld dit dan ook bij de referentie voor betaling.

Afrekening Soep op de stoep
>
>
>

Opbrengsten van een Soep op de stoep-actie worden NIET mee afgerekend met de
collecte. Ze worden apart betaald.
Het promomateriaal krijg je gratis van ons. Wij rekenen er dan ook op dat de Soep op de
stoepactie niet ingezet wordt voor andere doeleinden.
Schrijf de opbrengst over MET de gestructureerde mededeling +++201/1000/02805+++ op
het rekeningnummer BE21 0000 0000 0303.

Afrekening andere acties
>
>
>

Alle opbrengsten van acties die buiten de collecte worden georganiseerd, stort je op
rekeningnummer BE21 0000 0000 0303.
Duid in de mededeling aan over welke actie het ging. Zo krijgen we een beter zicht op
alle initiatieven die er ten voordele van Welzijnszorg - Samen Tegen Armoede worden
georganiseerd.
Vermeld duidelijk van welke groep/parochie/federatie de storting komt.
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Welzijnszorg
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
T 02 502 55 75
E info@welzijnszorg.be
Openingsuren: 9u tot 12u30
en 13u30 tot 16u30
Gesloten op woensdag
www.welzijnszorg.be
Facebook: Samen Tegen Armoede
Twitter: @welzijnszorg

Regionale diensten
Antwerpen
Rolwagenstraat 73, 2018 Antwerpen
T 03 217 24 90
E antwerpen@welzijnszorg.be

Oost-Vlaanderen
Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent
T 09 269 23 40
E gent@welzijnszorg.be

Brussel
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
T 02 213 04 73
E brussel@welzijnszorg.be

West-Vlaanderen
Sint-Jorisstraat 13, 8800 Roeselare
T 051 26 08 08
E roeselare@welzijn

Vlaams-Brabant/Mechelen
Fr. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
T 015 29 84 58
E mechelen@welzijnszorg.be
Limburg
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
T 011 24 90 20
E hasselt@welzijnszorg.be

openingsuren REGIONALE DIENSTEN
Openingsuren: 10u tot 12u30 en 13u30 tot 16u30.
Gesloten op maandag. Behalve de regionale dienst
Limburg, gesloten op vrijdag.
Regionale dienst West-Vlaanderen gesloten op maandag
en woensdagvoormiddag.

V.U. Koen Trappeniers, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, WZZ-2019-3001
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