Adventsviering Eerste Communicanten
14 december 2014
Verwelkoming
Welkom op deze derde zondag van de advent.
Vandaag zijn we halfweg op onze tocht naar Kerstmis toe.
Kruisteken
Vieren we samen rond de woorden en daden van Jezus Christus,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen
Lichtritus
Op weg naar het feest ontsteken we iedere week een nieuwe kaars. Want de
nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. Laten wij dan leven als kinderen,
kinderen van het licht (naar Rom. 13, 12-13).
kaarsen aansteken: (3 of 6 kinderen kunnen lezen)
Kaarsje van geluk
Vandaag steek ik een kaarsje aan,
het kaarsje van geluk:
geluk voor alle mensen,
voor arme kinderen op de straat,
en bange mensen in de hoek,
voor mensen die honger hebben,
in landen vol oorlog en geweld.
Kaarsje, kaarsje van geluk,
breng de warmte van je vlam,
bij alle mensen thuis, ja overal,
en geef hen het grote geluk
van te houden van elkaar.
Kaarsje van de wens
Daar komt het tweede kaarsje al,
met licht voor elke wens:
wensen voor de wereld rond,
en voor ons hier tesaam,
voor mensen ergens heel alleen,
die niet meer durven dromen
en bang zijn voor wat gaat komen.

Kaarsje, kaarsje van de wens
glinster met die vlam van jou,
geef alle mensen mooie dromen
dan kunnen zij allemaal geloven
dat het morgen beter kan.
Kaarsje van inzet
En nu gaat het derde kaarsje aan
’t roept al snel mijn eigen naam,
en vraagt: ‘doe je er wat aan?’
Ik help al wie ik bij mij zie,
die klein en dapper leven,
en ook de wereld ver van hier
zal ik van mijzelf iets geven.
Kaarsje inzet, kaarsje fijn,
geef mij een weekje wat tijd:
dan wil ik helpen dag na dag
en zie ik iemand verdrietig staan
dan doe ik er wat aan.

Vraag om vergeving
Priester:
Licht geeft kleur aan onze wereld.
Al deze flikkerende vlammetjes dansen.
Het is een plezier om ze te zien.
Jezus wil ook dat we als lichtjes zijn.
Dat is niet altijd gemakkelijk.
Soms zijn we wel eens fout.
Catechist.
Voor vele kinderen is het heel donker in hun leven. Ze hebben honger of ze zijn
ziek en soms hebben hun ouders niet genoeg geld om de dokter te betalen. Voor
al die kinderen steken wij een kaarsje aan.
Kind.
Goede God, wij zijn zelf niet altijd een lichtje, vergeef het ons aub en help ons
om aan die kinderen te denken en een lichtje te zijn voor hen.

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

Catechist.
Voor vele kinderen is het heel donker in hun leven. In hun land is het oorlog.
Vele huizen worden vernield. Soms sterven er ouders en blijven kinderen
alleen...Steken wij ook voor hen een kaarsje aan.
Kind.
Goede God, de grote mensen overal in de wereld vergeten wel eens na te denken
en samen te praten. Vergeef jij het hun en laat ze het toch proberen, dan
kunnen de kinderen er opnieuw gelukkig worden omdat er vrede is.

 Goede God, ik was niet lief,
blijf ik toch je hartendief.
‘k Maakte fouten nu en dan,
‘k hoop dat je vergeven kan!
Catechist.
Voor vele kinderen is het donker in hun leven. Soms gaat het ook op school
moeilijk omdat ze niet mee kunnen doen met de anderen, omdat ook daar voor
vele dingen extra centjes nodig zijn en dat vinden die kinderen niet prettig.
Steken wij ook voor hen een kaarsje aan.
Kind.
Goede God, vergeef ons dat we er niet bij stilstaan dat sommige kinderen het
moeilijker hebben, help ons eraan te denken dat we ook kunnen 'delen' met hen
en zo ook weer een lichtje kunnen zijn voor hen.

 Goede God, ik was niet lief,
blijf ik toch je hartendief.
‘k Maakte fouten nu en dan,
‘k hoop dat je vergeven kan!
Openingsgebed
Priester:
Heer God, geef ons de kracht en de moed om gedurende de Advent,
met onze ogen en met onze mond, met onze handen en voeten,
een klein beetje licht te zijn. Zo wordt het verrassend fijn,
Christus opnieuw te doen geboren worden. Amen.
Eerste lezing
Het bewerkte verhaal van Tsjechov, Vadertje Panov
Het verhaal gaat over een oude, eenzame schoenmaker, Panov. Op kerstavond
heeft hij een droom: Jezus vertelt hem dat hij de volgende dag bij hem op
bezoek zal komen. De schoenmaker schrikt wakker en gaat direct aan de slag om

zijn huis klaar te maken voor het hoge bezoek. Hij heeft ook een speciaal cadeau
voor hem, het mooiste en kleinste paar schoentjes dat hij ooit heeft gemaakt.
Hij wacht en wacht, maar Jezus komt niet. Wel komt er een straatveger langs,
die verkleumd en hongerig zijn werk moet doen. Vadertje Panov roept hem
binnen en geeft hem iets warms te drinken. Weer wacht vadertje Panov. Maar
niemand komt langs. Behalve een arm meisje met een kleine baby; beiden zijn ook
helemaal koud geworden en de baby heeft zelfs niets aan haar voeten. Vadertje
Panov geeft het meisje warme soep en, na enig aarzelen, krijgt de baby de
schoentjes die hij voor Jezus had bewaard.
Het wordt later en later, maar Jezus komt niet. Er komen wel enkele bedelaars
voorbij. Vadertje Panov geeft hen zijn laatste restje soep. Tenslotte is hij weer
alleen en verdrietig dat Jezus niet gekomen is. Dan verschijnt er ineens iemand
bij de deur, het is Jezus. ‘Ik had honger’, zegt hij, ‘en je gaf me te eten. Ik had
het koud en je gaf me warmte’. ‘Maar wanneer dan?’, vraagt vadertje Panov. ‘Toen
je de straatveger, het meisje en de baby, en de bedelaars hebt geholpen,
glimlacht Jezus, toen heb je dat gedaan. ‘
Tussenzang

 Zie ginds komt Gods droom al, weer iets dichterbij,
in woorden en klank maar daar blijft het niet bij.
Straks zie je ons wroeten, we pogen steeds weer
die droom waar te maken, en ’t lukt min of meer.
 De Sint is gekomen en riep ons weer toe:
blijf samen geloven, hou stand, word niet moe.
Heb oog voor het kleine, in jou en in mij,
dan rijdt God niet stilletjes ons hartje voorbij.
 De Sint was weer bij ons, hij riep ons weer toe:
blijf samen geloven, hou stand, word niet moe.
Durf delen je mantel, en warm je bij mij,
dan rijdt God niet stilletjes ons hartje voorbij.

Evangelie Joh 1, 6-8.19-28
Priester:
Voordat het verhaal begint, maken we drie kruisjes.
Op het voorhoofd Jezus, ik denk aan jou.
Op de mond
Jezus, ik spreek over jou.
Op het hart Jezus, ik hou van jou.

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als
getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij
was zelf niet het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Dit is het
getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en
Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ Hij gaf zonder
aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ Toen vroegen
ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’
‘Nee,’ antwoordde hij. ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten
antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf
dat u bent?’ Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de
weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ De afgevaardigden die
uit de kring van de Farizeeën kwamen, vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als
u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ ‘Ik doop met water,’
antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, hij die na mij
komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’
Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.
Kort woordje door de priester
Geloofsbelijdenis
Voorbeden

 Laat de warmte van vandaag
niet verloren gaan.
Laat al wat goed is voortbestaan
tot in de eeuwigheid.
Heer, laat het weer advent worden in mij.
Kleur mijn leven met het groen van de hoop,
met het rood van de liefde.
Ontsteek in mij de vlam van Uw liefde,
zodat ik ook geloven kan dat U komt tot elk van ons.

 Laat de warmte van vandaag
niet verloren gaan.
Laat al wat goed is voortbestaan
tot in de eeuwigheid.
Heer, laat het weer advent worden in mij.
Doe de verwachting in mij groeien, maak mijn ogen helder
zodat ik kan zien wie arm is en verdrukt,
wie het moeilijk heeft in het leven,
laat mij zien waar ik het vuur van goedheid kan helpen branden.

 Laat de warmte van vandaag
niet verloren gaan.
Laat al wat goed is voortbestaan
tot in de eeuwigheid.
Heer, laat het weer advent worden in mij.
Dan wordt Kerstmis voor mij, voor ons allen,
veel meer dan wat romantiek.
Dan wordt het een dag van feest
omdat U mag komen voor mij,
omdat U mag komen door mij.

Aanbrengen van de gaven
Gebed over de gaven
Priester:
Goede God, midden onder ons wilt Gij wonen,
Klein en weerloos.
Laat ons samenzijn hier,
Rond brood en wijn
Teken zijn van ons geloof in de mens,
Van onze keuze voor de eenvoudigen,
Van onze solidariteit.
Geef ons de moed
Dit brood te breken en deze drank te delen.
Zo willen wij deze wereld helpen omvormen
Tot een woonplaats voor allen, zoals Gij het hebt gedroomd.
Amen
Onze Vader
Laat ons nu samen het gebed bidden dat Jezus ons leerde. Mama, papa, oma, opa
en iedereen hier aanwezig kunnen het vast ook meebidden.
Vredeswens
Alle kinderen gaan bij papa en/of mama en geven hen een zoen als teken van
vrede.

Lam Gods
Communie
Communielied

Bezinning na de communie
Advent is kijken naar wat komt
Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht,
een wereld waar het licht is.
Advent is kijken naar wat komt,
zoals toen, lang geleden.
Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol kracht,
een kind dat zorgt voor vrede.
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in.
Die moet je verder lopen.
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen,
is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn Rijk zal komen.

Slotgebed
Wij bidden allen samen:
God onze Vader,
met groot en klein waren wij bijeen
om ons voor te bereiden op het komende kerstfeest,
waarop wij ons met dankbaarheid herinneren
de geboorte van Uw Zoon Jezus.
Wij danken U om Hem,
die net als de kaarsen op onze krans
licht wil zijn voor alle mensen.
Wij danken U om het groen van de krans,
waarmee aan ons allen een teken is gegeven
van hoop op leven
door de geboorte van het kind Jezus.
Geef het ons, dat wij het groen van de krans
en het licht van de kaarsen meedragen in ons hart.
Amen.
Pr.
Heer Jezus, laat ons, gesterkt vanuit deze viering, bouwen aan een wereld waar
het goed is voor alle mensen. Laat ons aandachtig uitkijken naar de mensen
rondom ons en zien waar wij vreugde kunnen brengen. Laat in de komende dagen
het licht van de adventskaarsen schijnen om waakzaam in deze donkere tijd het
rechte pad naar Kerstmis te vinden. Dit vragen wij U, door Christus onze Heer.
A.
Zending en zegen
	
  

