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Unité pastorale Cœur de l’Ardenne au fil de l’Ourthe 

29 november eerste zondag van de advent 
 
 
U geeft ons, Heer, Uw woord als een erfenis, kostbaar zaad in ons hart en 
een belofte van overvloed in elk van onze levens. Gezegend bent U, 
Heer, voor dit Woord dat ons doet leven en ons vervult met geluk. 
Gezegend bent U, Heer, voor allen die Uw woord in de wereld zaaien, 
zodat de hoop in de harten van velen kan schitteren. (Jean-Pierre 
Prévost) 
Amen 
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e 
Lezing 

 
Lezing uit het boek van de profeet Jesaja (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-
7) 
Gij Heer, zijt onze Vader, Gij onze Verlosser en uw Naam is eeuwig! 
Waarom, Heer, liet Gij ons van uw wegen afdwalen, zodat ons hart 
verstokt werd en U niet meer vreesde? Keer U weer tot ons omwille van 
uw dienaren. Omwille van de stammen, die uw eigendom zijn. Scheur 
toch de hemel open en daal af en de bergen zullen beven voor uw 
aanblik. Gij alleen zijt God en Gij staat bij al wie op U durft hopen. Gij 
komt hen tegemoet, die met vreugde gerechtigheid beoefenen, die bij al 
wat ze doen aan U denken! Vertoornd waart Gij op ons, maar wij 
volharden in het kwaad: hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden? Wij 
allen waren als onreinen, onze goede werken als kleding door stonden 
bevuild; als bladeren zijn we afgevallen en de wind van onze zonden heeft 
ons meegevoerd. Niemand die er aan dacht uw Naam aan te roepen, die 
op U zijn vertrouwen durfde stellen: Gij had immers uw aangezicht van 
ons afgewend en Gij had ons prijsgegeven aan onze zonden. Toch zijt Gij, 
Heer, onze Vader; wij zijn het leem, Gij de boetseerder: wij zijn slechts het 
werk van uw handen. Blijf niet eindeloos op ons vertoornd, Heer, en wil 
onze ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn: zie op ons neer: wij 
zijn uw volk! 
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Meditatie Psalm 79(80) (2ab, 3bc, 15-16a, 18-19) 
R/ God van de heerscharen, richt ons weer op;  
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn 
 

Herder van Israël, hoor ons aan, die troont op de Kerubs, verschijn met 
luister; 
werp uw macht in de strijd, kom om ons bij de staan. 
 

God van de heerscharen, keer toch terug, zie neer uit de hemel en let op 
uw wijngaard. 
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, het stekje dat Gij hebt 
gekweekt. 
 

Laat uw hand op uw gunsteling rusten, op het kind dat Gij grootgebracht 
hebt. 
Nooit meer zullen wij U verlaten; bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.  
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e
 Lezing 

Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de 
Korinthiërs (1 Co 1, 3-9) 
Broeders en zusters, genade en vrede voor u vanwege God onze Vader 
en de Heer Jezus Christus! Steeds weer zeg ik God dank voor zijn 
genade, die u in Christus Jezus is gegeven. Want in Christus zijt gij, 
naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond, in ieder opzicht rijk begiftigd 
met alle gaven van woord en kennis. Op dit punt komt gij niets te kort, 
terwijl gij vol verwachting uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus 
Christus. Hij zal u ook doen standhouden tot het einde, zodat u geen 
blaam treft op de dag van onze Heer Jezus. God is getrouw, die u 
geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon onze Heer Jezus 
Christus. 
 

Evangelie 
Evangelie van Jésus Christ volgens Marcus (Mc 13, 33-37) 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Weest op uw hoede, weest 
waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is er mee 
als 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 
aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus 
waakzaam, want gij 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!” 
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Gebed: "Heer, u die over ons waakt, leer ons te waken."  
Prijs de Heer, die over ons waakt. Dag en nacht, U bent er altijd. Als we 
dicht bij U zijn, vol geestdrift en geloof, U waakt over ons. Als we ver van 
U zijn, vergeetachtig, afgeleid, verleid door zoveel onzin, waakt U nog 
steeds over ons. Leer ons ook te waken. Maak van ons mannen en 
vrouwen die uitkijken als een lamp die de nacht markeert omdat hij de 
dageraad aankondigt, die een druppel licht creëert in een oceaan van 
duisternis, die deze lange uren vult met waanzinnige hoop.  
Amen 
 
Universeel gebed 
 Heer, we bidden tot U voor Uw Kerk die, in afwachting van Uw 

terugkeer, Uw liefde zichtbaar zal blijven maken. 
 

 Heer, we bidden tot U voor de contemplatieven die, in afwachting van 
Uw terugkeer, schildwachten van het licht zijn. 
 

 Heer, we bidden tot U voor de politici die, in afwachting van Uw 
terugkeer, werken aan vrede en vergeving. 

 

 Heer, we bidden tot U voor onze gemeenschap die, in afwachting van 
Uw terugkeer, U herdenkt en deelneemt aan het tot leven brengen van 
Uw Woord. 

 
Gebed voor spirituele communie 
Mijn Jezus, 
Ik geloof dat U hier in het Heilig Sacrament bent. 
Ik hou van U boven alles en ik verlang er vurig naar om U in mijn ziel te 
ontvangen. 
Aangezien ik U op dit moment niet sacramenteel kan ontvangen, kom dan 
geestelijk in mijn hart. 
U bent daar aanwezig en ik aanbid U en ben volledig met U verenigd. 
Laat me nooit van U scheiden. 
 
Gebed gedurende de periode van de pandemie 
Heer onze God, in alle gevaar bent U onze toevlucht en het is tot U dat wij 
ons in nood wenden; wij bidden tot U met geloof: kijk met medelijden naar 
hen die pijn hebben, geef eeuwige rust aan hen die zijn gestorven, troost 
aan hen die rouwen, genezing aan de zieken, vrede aan de stervenden, 
kracht aan hen die zorgen, wijsheid aan hen die ons regeren en, aan 
allen, de moed om te groeien in de liefde; zodat we samen Uw heilige 
naam kunnen eren. 
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Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met u leeft en heerst in de 
gemeenschap van de Heilige Geest, God, tot in eeuwigheid. Amen 
 
Gebed van het bisdom gedurende deze crisis 
O Maria, u schittert altijd op ons pad als een teken van verlossing en 
hoop. We vertrouwen op u, hulp van de zieken, die een standvastig geloof 
behield terwijl u de pijn van Jezus aan de voet van het kruis deelde. U, 
koningin met het Gouden Hart, weet wat we nodig hebben en we zijn er 
zeker van dat u onze verzoeken zult inwilligen, net zoals u vreugde en 
feest bracht op de bruiloft te Kana in Galilea, na een moment van 
beproeving. 
Help ons, Moeder van de Goddelijke Liefde, Onze Lieve Vrouwe van 
Beauraing, om ons te conformeren aan de wil van de Vader en om te 
doen wat Jezus ons zegt, Hij die ons lijden op zich nam en gebukt ging 
onder ons verdriet, om ons, door het kruis, de vreugde van de verrijzenis 
te schenken. Amen 

 
Slotgebed 

Ik ben hier voor U, en ik weet niet wat ik tegen U moet zeggen, 
onzichtbare God voor mijn ogen, stille God voor mijn oren! Ik heb 

alleen maar vertrouwen. Aan de andere kant van mijn zwijgen bent U, 
aandachtige Vader, U bent er voor ons, U bent er voor mij, U bent de 

andere helft van mijn gebed. U hoort mijn stilte. 
 

Onze Vader, 
die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome, 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 

En breng gons niet in beproeving 
maar verlos ons van het Kwade. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in 
eeuwigheid. 

Amen 

 
Goede zondag! 


