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Goede vrienden, 

 

Gisteren, zondag 22 november, sloten wij het A jaar in de liturgie af met het feest van 

“Christus, Koning van het heelal”. 

 

Volgende zondag, 29 november,  het nieuwe liturgische jaar begint met de eerste 

zondag van de Advent. Tijdens dit liturgische jaar, het B jaar, staat de evangelist 

Marcus centraal. 

 

Advent: “Uitkijken naar…..”  ons “voorbereiden op….” 

 

In de loop van deze week kunnen wij misschien al onze Adventskrans klaar maken. 

 

Zondag na zondag zal er meer licht komen. 

 

Ik wens jullie van harte een heel mooie week toe, en moge dit gebedsblaadje jullie 

troost en sterkte schenken in deze moeilijke weken. Maar weet dat wij in gebed met 

elkaar verbonden zijn. 

 

Vrede en alle goeds ! 
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Maandag 23 november: Wij gedenken H. Clemens I, paus en martelaar 

 
Paus Clemens I 

Eerste lezing: Apok. 14, 1-3.4b-5   Evangelie: Lc 21, 1-4 

 

Bezinning bij het Evangelie 

 In het evangelie van vandaag zet Jezus de arme weduwe in de schijnwerpers als een 

voorbeeld van iemand die haar hele vertrouwen in Gods voorzienigheid plaatst. Zij 

gaf Hem alles. Met wie kan jij je vereenzelvigen in dit verhaal? Met hen die af en toe 

wat geld geven dat ze niet in het minste zullen missen? Of met hen die van het 

weinige dat ze hebben nog kunnen geven? En dan gaat het hier niet enkel om geld, je 

kan anderen ook tijd geven, energie of vaardigheden, zelfs als je moe bent of het erg 

druk hebt. Er is een verschil tussen ‘aalmoezen geven’ en onszelf wegschenken door 

onze goederen en ons geluk te delen met wie minder heeft, veel minder dan wij. Voel 

jij je vandaag geroepen om jezelf weg te schenken? 

 

Gebed 

God, Gij hebt in de heilige paus Clemens de eerste, aan uw kerk een goede herder 

gegeven, die ons is voorgegaan. Wij bidden U: laat ons door zijn voorspraak 

binnengaan in het land dat Gij ons hebt beloofd. Wij vragen u dit door Christus onze 

Heer. Amen. 

 

Bijbelquote 

Jezus sprak: Die mensen hebben allen iets van hun overvloed bij de gaven voor God 

geworpen, maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest. LC 21, 4 

 

Wij bidden 

Wij bidden voor alle mensen, die zich dag in dag uit inzetten voor mensen die het 

moeilijk hebben. Dat zij ondanks alle vermoeidheid het beste van zichzelf blijven 

geven om mensen nabij te zijn. 

 

 

Bidden wij  het gebed dat Jezus ons gegeven heeft… Onze 

Vader 
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Dinsdag 24 november 2020 

 

 
Geweldige tekenen aan de hemel 

 

Eerste lezing: Apok. 14,14-19        Evangelie: Lc. 21, 5-11 

 

Bezinning 
Onze wereld wordt getekend door geweld en onderdrukking. De een wil de ander klein krijgen 

om zelf groot te lijken. Mensen doen elkaar de dood aan, omdat ze een andere overtuiging hebben. 

Ze kijken elkaar niet meer aan vanwege een andere kleur of geaardheid. Er heerst verdeeldheid 

alom. Vaak lijkt onze wereld op de dodelijke chaos van het begin. Midden in die wereld leven wij. 

Ook wij worden bedreigd door ziekte en dood, door onenigheid en onverdraagzaamheid. We 

gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Afgunst en jaloezie drijven ons voort. Soms is ons leven en 

dat van onze wereld een hopeloze puinhoop. Te midden van dit alles roept het evangelie ons op 

om te blijven geloven in de toekomst. Bij de pakken gaan neerzitten, onszelf overgeven aan 

doemdenken, is uit den boze. Het evangelie vraagt ons dat wij het uithouden, dat we elkaar bij de 

hand nemen om zout en licht te zijn, om vuur en warmte te verspreiden. Het roept ons op om te 

blijven getuigen van de Geest die in ons leeft, een Geest van liefde, vrede en gerechtigheid. 

Wim Holterman osfs 

 

Gebed 
Wij danken U, God, voor het licht dat Jezus’ Woord in onze vaak duistere wereld brengt. Blijf ons 

erdoor bemoedigen, opdat wij in zijn licht kunnen toeleven naar U die onze vrede en voltooiing wilt 

zijn. Ook en vooral in de momenten dat het compleet duister is in ons leven. Amen. 

 

Bijbelquote 

Jezus sprak: “Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen 

hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier dan daar, schrikwekkende dingen en aan 

de hemel geweldige tekenen. Lc. 21, 11 

 

Wij bidden 

Laten we bidden voor ons allemaal. Dat we om ons heen durven kijken met de ogen van Jezus. 

Dat we mogen zien wat toekomst heeft en wat niet. Dat we ontroerd en gesterkt mogen worden 

door de aanblik van een mens die zichzelf geeft… 

 

Bidden wij  het gebed dat Jezus ons gegeven heeft… Onze 

Vader 
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Woensdag 25 november 2020  HH. Martelaren van Vietnam 

 

 

HH. Martelaren van Vietnam 

Eerste lezing: Apok. 15, 1-4      Evangelie: Lc 21, 12-19 

 

Bezinning 
Leven met hoop is ’s avonds opstappen naar het oosten toe, de nacht heel zwart tegemoet; omdat je 

zeker bent dat je door de nacht het licht in het oosten opnieuw zult ontmoeten. 

Leven met hoop is de ondergaande zon niet achterna lopen uit vrees het licht te verliezen, maar in 

zichzelf zoveel licht bezitten dat de donkerste nacht de bode van de nieuwe morgen wordt. 

Norbert Vanden Abbeele 

 

Gebed 
Almachtige eeuwige God, Gij hebt de 117 martelaren van Vietnam de kracht geschonken voor de 

gerechtigheid te strijden tot de dood. Help ons op hun voorspraak, dat wij moedig de weg inslaan 

naar U die het ware leven zijt.  Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen. 

 

Bijbelquote 
Jezus sprak tot zijn leerlingen: “Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn 

Naam: geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn zult ge uw leven 

winnen.” 

 

Wij bidden 
Bidden wij voor allen die de hoop verloren hebben, 

de toekomst van de wereld somber inzien, 

doemdenkers geworden zijn: 

dat zij zich mogen optrekken aan Gods belofte ‘Ik zal er zijn voor u’. 

 

Bidden wij  het gebed dat Jezus ons gegeven heeft… Onze 

Vader 
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Donderdag 26 november 2020  H. Johannes Berchmans 

 

 
H. Johannes Berchmans 

 

Eerste lezing: Apok 18, 1-2.21-23;19,1-3.9a  Evangelie: Lc. 21, 20-28 

 

Bezinning 
Wie gelooft in een toekomst zoals God die droomt, zet er zich vandaag achter, opdat die droom zou 

gerealiseerd worden. Geloven is dan weten dat velen het niet met je eens zullen zijn, of niet willen 

meewerken, en ondanks alles in zijn naam toch verder doen. Is weten dat God ons niet vrijwaart 

van onrust en onbegrip, van moeilijk begaanbare wegen. Maar dat Hij ons ook zijn kracht geeft 

om niet passief af te wachten, maar om het met Hem te wagen en altijd opnieuw, in de voetstappen 

van Jezus, verder te gaan. 

 

Gebed 
God, in uw heiligen geeft Gij ons een voorbeeld en een steun op onze levensweg naar U. Help ons 

op dit feest van de Heilige Johannes Berchmans in zijn voetspoor te treden en nader tot U te komen. 

Wij vragen U dit door Christus onze Heer. Amen. 

 

Bijbelquote 
Jezus sprak: “ Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote 

heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden 

omhoog, want uw verlossing komt nabij.” Lc. 21, 27-28 

 

Wij bidden 
Laten we bidden voor mensen die niet van het goede kunnen genieten 

omdat angst hen in zijn greep heeft, 

omdat ze enkel kunnen denken aan het einde van alles. 

Dat zij ook oog mogen krijgen voor het onvergankelijke, voor liefde… 

 

Bidden wij  het gebed dat Jezus ons gegeven heeft… Onze 

Vader 
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Vrijdag 27 november 2020 

 

 
Vruchten van de vijgenboom 

 

Eerste lezing: Apok 20, 1-4.11-21,2    Evangelie: Lc. 21, 29-33 

 

Bezinning 
Hak mij niet om, al bleef ik als vijgenboom reeds jaren zonder vruchten. Gun mij nog vier 

seizoenen de tijd dat ik mij naar het licht omkeer. Een herfst vraag ik,  die mij van mijn eigenwaan 

geneest. Een winter om te sterven als zaad, gehoorzaam in de grond. En als de lente komt, bekleed 

mij dan met bloesems, een witte mantel, even maar, waarvan ik mij ontdoe als Gij met zomerzon 

mijn goede wil beloont. Pluk dan mijn vruchten één voor één en vergeet het jarenlange wachten. 

 

Gebed 
Heer, onze God, Gij weet wat er omgaat in iedere mens. Gij kijkt in de diepte van ieders hart. 

Gij kent ons pogen en ons falen. Gij zijt een God van groot geduld. Laat ons door inkeer en gebed, 

mensen worden naar uw hart., Schenk ons uw Geest, die leven geeft. Amen. 

 

Bijbelquote 
Jezus maakte een vergelijking en zei: “Kijkt naar de vijgenboom en naar alle andere bomen: Zodra 

ze uitlopen weet ge vanzelf, als ge dat ziet, dat de zomer in aantocht is.  Zo ook, wanneer ge al deze 

dingen ziet, weet dan dat het Rijk Gods nabij is. Voorwaar Ik zeg u: dit geslacht zal niet 

voorbijgaan voor dit alles geschied is. 

 

Wij bidden 
Open onze ogen en ons hart, nabije en getrouwe God, opdat we uw oproep herkennen in de mensen 

rondom ons: in de armen die steun en bijstand behoeven, in de zieken die geduld en begrip vragen, 

in onze kinderen en jongeren die nood hebben aan aandacht en openheid, in de mensen die dag-in-

dag-uit met ons samenleven en ons uitnodigen echt met hen mee te leven. 
 

 

Bidden wij  het gebed dat Jezus ons gegeven heeft… Onze 

Vader 
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Zaterdag 28 november 2020 

 
De Olijfberg 

 

Eerste lezing: Apok 22, 1-7     Evangelie: Lc 21, 34-36 

 

Bezinning:  
Er zullen tekenen zijn van een wereld die ineenstort: de almacht van de winst, de onmacht van de 

liefde. Terreur en angst zullen er heersen, en het zal zijn alsof elk samenleven onmogelijk geworden 

is. Als je dat ziet gebeuren, blijf dan recht en zie de tekenen van hoop: van God die komt in mensen 

die Hem doen gebeuren. Wees wakker en waakzaam om dat te zien: het aanbreken van een nieuwe 

wereld gegrondvest op niets dan liefde, op ‘Ik zal er zijn voor u’. Wees waakzaam en bid dat het 

kwaad geen macht over je krijgt, en dat je zo leeft dat je God in de ogen kan zien. 

 

Gebed 
God, onze Vader, laat niet toe dat wij verstikt geraken door de zorgen van het leven; geef ons 

waakzaamheid, opdat wij stand kunnen houden tot op de dag waarop de Mensenzoon zal komen om 

allen te oordelen. Hij die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de 

eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Bijbelquote 
Jezus sprak: “Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt geraakt door een roes van dronkenschap en 

de zorgen des leven; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen. Want hij zal komen over 

allen waar ook ter wereld. Weest dus ten alle waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te 

ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en stand moogt houden voor aangezicht van 

de Mensenzoon.” Lc. 21, 34-36 

 

Wij bidden 
Bidden we dat we waakzaam mogen blijven voor wat er om ons heen gebeurt. Dat we onze ogen 

niet sluiten voor de grote nood waarin veel mensen verkeren en dat we niet in moedeloosheid 

zouden verzinken. 

 

Bidden wij  het gebed dat Jezus ons gegeven heeft… Onze 

Vader 
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Zondag 29 november 2020 Eerste zondag van de Advent 
 

 
Eerste zondag van de Advent 

 

 

Eerste lezing: Jes 63, 16b-17.19b:64,2b-7    Evangelie Mc. 13,33-37 

 

Onbetaalbaar 
Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Voor 1 op de 5 huishoudens is 

wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar. 

 

Eerste zondag van de Advent: ‘Huis van gerechtigheid’ 

 

Lichtritus: Wij ontsteken de eerste kaars op onze Adventskrans 
In de Advent zien we uit naar Jezus, het licht in ons leven, het licht voor de wereld. Vier weken 

lang zien we uit naar zijn warm licht voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving. Met 

het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans drukken we ons verlangen uit dat het solidaire 

licht van Welzijnszorg mag groeien opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige 

woning. 

 

Jezus, U bent het licht in ons leven. Laat nimmer toe dat duister tot mij spreekt. Jezus, U bent 

het licht in ons leven. Open mij voor Uw liefde, o Heer. 

 

De koude hand van de duisternis ligt zwaar op onze dagen. Daarom bidden wij tot God 

Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren. Brengt uw liefde aan het licht en raak ons 

met de warmte van uw aanwezigheid. Streel het gezicht van mensen tot leven, opdat wij in nieuw 

licht elkander zien staan. Laat vrede en vriendschap oplaaien in onze wereld als een schitterend 

weerlicht van uw mensenliefde. Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren. 

 

Bezinning: Onbetaalbaar 
Ze zijn onbetaalbaar, zij die een neus hebben voor de kleine noden van hun buren, zij die maar een 

half woord nodig hebben om te verstaan, zij die altijd iets extra in de ijskast hebben voor een plotse 

gast. Ze zijn onbetaalbaar, zij die steeds weer de vinger op de open wonde leggen, zij die geduld 

opbrengen voor altijd weer dezelfde vragen, zij die tegen beter weten in toch maar opnieuw 

beginnen. Ze zijn onbetaalbaar, zij die achter regels en wetten de mens zien, ook de sukkelende, zij 

die begrip opbrengen voor hen die zich de derde keer stoten, zij die willen geloven dat mensen op 

hun manier echt hun best doen. Ze zijn onbetaalbaar zij die met open ogen leven en met een open 

hart, die weten dat zelfs rechtvaardige wetten mensen niet altijd tot hun recht laten komen. 

Ze zijn on-be-taal-baar zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen. God zal hen tegemoet komen. 

Kris Buckinx, april 2020 
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Gebed 
God, U bent de warmte en het licht waarnaar we uitzien. Wees met ons in deze adventsdagen zodat 

wij gaande blijven voor gerechtigheid. Laat u zien, laat u noemen, laat u vieren. 

Zo bidden wij in Jezus’naam. Amen. 

 

Evangelie Mc. 13,33-37  

Weest waakzaam 
Weest op uw hoede; weest waakzaam, want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is er mee 

als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars 

het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak toegewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te 

zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet, wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat of 

midden in de nacht, bij het hanengekraai of ’s morgens vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u 

dan niet slapend vinden. En wat ik tot u zeg, zeg ik tot allen: Weest waakzaam!! 

 

Wij bidden 
Bidden wij om een waakzaam en wakker hart dat God herkent in het gelaat van de ander, vooral in 

het gelaat van hen die arm en kwetsbaar door het leven gaan. 

Bidden wij even in stilte  

 
Bidden wij om een gelovig en hoopvol hart waarin plaats is voor een bijbels woord en een uitzien 

naar Jezus, midden onder ons. 

Bidden wij even in stilte 

 

Bidden wij om met een blij en warm hart gerechtigheid te beoefenen doorheen onze inzet voor een 

huis en een thuis voor iedereen…. 

Bidden wij even in stilte 

 

 

Als slot bidden wij het Onze Vader en het Weesgegroet 

 

 

Een gezegende Adventstijd !!! 
 
 

Met dank aan Zondagsvieringen en Welzijnszorg voor de suggesties!! 

 
 

 


