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6 – 10 december 

  
Ik geef jou hoop zodat je steeds  lichtpunten ziet 

en met veel zin aan de dag begint. 
 

Ik geef jou kracht zodat je met beide handen het 
leven grijpt en kan bouwen  aan de wereld waar 

je van droomt. 
 

Ik geef jou warmte zodat je voelt dat je er niet 
alleen voor staat en je omringd bent door 

liefdevolle mensen. 
Hadewijch Van Hove 

 

De weg naar vrede leidt langs gerechtigheid. 
Trek kronkelpaden recht en verstop je niet achter een heuvel van excuses. 

 
 

Broeders en zusters, 
Ik dank mijn God telkens als ik aan u denk, 

altijd, bij al mijn gebeden voor u allen. 
En ik verricht mijn gebed met blijdschap, 

omdat u van de eerste dag tot nu toe 
uw aandeel hebt gehad in de prediking van het evangelie. 

Ik ben er zeker van dat Hij die het goede werk in u begonnen is, 
het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. 

God weet hoe vurig ik naar u allen verlang, 
met de innigheid van Christus Jezus zelf. 

En dit is mijn gebed: 
dat uw liefde steeds rijker mag worden 

aan inzicht en fijngevoeligheid 
om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. 

Dan zult u op de dag van Christus 
ongerept en onberispelijk zijn, 

vervuld van de vrucht van de gerechtigheid 
die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God. 

tweede lezing – tweede adventszondag 
Filippenzen 1, 3-6.8-11 

 
 
 
 
 
 
 
Het is in de voorbije maanden zeker geen verloren tijd geweest. We hebben kunnen onderscheiden, waar het echt 
op aan komt in het leven. We weten meer dan ooit wat gezondheid is. Menselijke kwetsbaarheid, voor wie arm is, 
voor wie niet zo ‘luid kan roepen’, nog brozer. 
Wat is dan rijk zijn? Natuurlijk geld genoeg, eerste of tweede verblijven, waarom niet? Maar mensen zonder 
verblijven? Mensen, die niet weten waar gebleven… Ergens… Waar? 
Maar gelukkig zijn er vooral vrijwillige helden, geen tijd hebben ze zogezegd, want altijd is er tijd voor anderen en, 
meer en meer met anderen. In alle tijden weten zij met inzicht te beminnen, gecombineerd natuurlijk met 
fijngevoeligheid. 
Door dat spoor vinden mensen weer een mens, en dus soms onverwacht toch een ‘herberg’, een dak van eindelijk 
bescherming, thuis komen, er bij horen. Dan is het goed. Zo wordt het steengoed, ja echt waar!  

Luc Vandenabeele – adventskalender Welzijnszorg 2021  
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Wij staan voor U, Heilige Geest 
 

Wij staan voor U, Heilige Geest, 
in Uw naam komen we samen. 

 

U die onze raadgever zijt, 
kom tot ons, 

sta ons bij, 
woon in onze harten. 

 

Leer ons wat we moeten doen 
en toon ons de weg die we samen moeten volgen. 

 

Behoed ons ervoor, 
kwetsbaar en zondig als we zijn, 

de richting kwijt te raken 
en verwarring te veroorzaken. 

 

Laat niet toe 
dat onwetendheid ons op het verkeerde pad brengt. 

 

Geef ons de gave van onderscheiding: 
dat we ons laten leiden door wat waar en goed is 

zonder dat vooroordelen onze daden beïnvloeden. 
 

Breng ons tot eenheid in U: 
dat waarheid en gerechtigheid ons tot gids zijn 

op de weg naar het eeuwig leven. 
 

Dit vragen we U, 
Gij die werkt in alle tijden en alle plaatsen, 

in gemeenschap met de Vader en de Zoon, 
in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 
gebed van paus Franciscus bij het meerjarig synodaal proces 

 

 
 
Al te vaak is goed wonen een gunst en geen recht. Dat 
is onleefbaar. We steken een kaars aan als teken van 
protest en van verbinding. We maken licht met de 
wens en hoop dat iedereen goed mag wonen.  
 
Wie zet jij in het licht? 

  

 
 
 

Dat er licht mag zijn: 
licht in onze ogen 

dat we elkaar zullen zien, 
zo goed als nieuw. 

 

Licht in ons hart: 
dat wij ruimte scheppen, 
plaats maken voor velen. 

 

Licht in onze gedachten: 
dat wij komen tot nadenken 

en eerlijke besluiten. 
 

Licht in onze huizen: 
dat er vriendschap en gastvrijheid mag heersen. 

 

 

 
 
 
Licht in onze relaties: 
dat we te zien zijn, 
niet verborgen voor elkaar. 
 

Wij bidden dat er licht mag zijn 
in onze gemeenschap 
om elkaar bij te lichten, 
elkander toe te schijnen, 
met geloof in Hem die zegt: 
 

Ik ben het licht van de wereld, 
vandaag en alle andere dagen 
tot in eeuwigheid. 
 

Heer, geef ons uw licht. 
Uit: Godfried Danneels en Iny  Driessen, Over de drempel. 
Bidden in de ochtend en de avond. Halewijn; Adveniat 2013 

 

Kinderen van het licht 
Beluister: https://www.youtube.com/watch?v=B9IyXlNPZhE 

 

Welzijnszorg - campagnefilm 2021 - Wonen: een gunst en geen recht? Onleefbaar! 
Kijk hier: Campagnefilm 2021 - Wonen: een gunst en geen recht? Onleefbaar! - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rGalJwuCzYE
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Gods woning onder de mensen 
 
 
 

Niet in tempels van goud,  
niet in de geur van wierook,  

wil God onder ons wonen.  
Maar in het hart van de mensen,  

die berooid en geslagen,  
uitzien naar bevrijding,  

komt God aan het licht.  
 

Niet in huizen van wetten,  
niet achter zuilen van eigen wijsheid,  

wil God onder ons wonen.  
Maar in mensen die eenvoudig en zonder pretenties,  

uitzien naar vrede en liefde,  
kan God geboren worden.  

 

 
 
 
 
 

 
Niet in kerken van macht,  
niet op altaren van overvloed,  
wil God onder ons wonen.  
Maar in mensen, die vol geloof  
blijven uitzien naar de Redder  
en Bevrijder uit alle onmacht,  
kan God tot leven komen.  
 
Niet in mensen in onmin en onvrede,  
niet in mensen vol van eigenbelang,  
wil God onder ons wonen.  
In mensen van goede wil,  
die uitzien naar leven volop  
en naar sjaloom voor iedereen,  
zoekt God zich een woning.  
Wim Holtermann  
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Wie zet je in het Licht? 

 
Een bijzonder persoon in jouw leven in het licht zetten. 

  
o Wil je iemand bedanken of wil je graag een ode brengen aan een belangrijke persoon in jouw leven?  
o Wil je misschien wel sorry zeggen aan iemand, of juist iemand de liefde verklaren?  
o Wil je een overleden geliefde eren of iemand laten weten hoe trots je op hem/haar bent?  
o Wil je iemand onverwacht verrassen? 
o Wil je iemand eindelijk de erkenning geven die hij/zij al jaren verdient? 
o Wil de persoon die je zo graag ziet, maar dit te weinig laat weten, eens niet vergeten? 
o Wil je een bepaalde groep mensen uit de schaduw halen en extra ‘belichten’? 
o Wil je mensen die eenzaam zijn verblijden door hen te laten stralen in het licht van jouw (digitaal) bezoek? 
o Wil je extra oog hebben voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen en hun noden in het licht 

zetten? 
o Wil je die leraar die het verschil maakt in het licht zetten? 
o Wil je die leerling die elke dag hard moet knokken om mee te kunnen en die nooit excelleert ook eens in 

het licht zetten? 
o Wil je die collega wiens werk vaak ongezien blijft in het licht zetten? 
o Wil je die directeur bij wie je altijd terechtkan in het licht zetten? 

 
 
 
 
 

lied: ‘wij zagen armen binnengaan in een huis vol licht en leven’ 
 

 
 

Wij zagen hoe het spoor van God 
sporen van mensen kruiste. 

Wij zagen licht, een vuur laait op, 
feest voor armen in het duister. 

 

Wij zagen mensen teer en fier, 
bloeien in steenwoestijnen. 

Wij zagen hoe de schepping nieuw 
gloort in vrede zonder einde. 

 
Refrein 

Komt Hij terug op onze weg, 
keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 
zaaigoed in onze handen? 

 

 

Wij zagen lammen op het feest, 
dansend en opgetogen. 
Wij zagen hoe de hoop weer leeft 
in de uitgedoofde ogen. 
 

Wij zagen rijken diep ontdaan, 
konden zichzelf niet geven. 
Wij zagen armen binnengaan 
in een huis vol licht en leven. 
Refrein 
 

Wij zagen God verloren staan, 
zullen zijn kinderen komen? 

Wij zagen Gods hart opengaan: 
levend water, rijke stromen. 
Refrein 
 
(Frank van Essen, Allard Gosens, Jan Willem van Delft,  
Sjoerd Visser) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vd4pxtlMiDA 
 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/1000-wij-zagen-hoe-het-spoor-van-god-9_5_7 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vd4pxtlMiDA

