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                        Vierde adventszondag  

 Allemaal digitaal ?! 
 
 

 

 

Verbind je met Jezus 

  
Onze wereld digitaliseert razendsnel. We doen er allemaal aan mee. Je bankzaken 

regelen, je verwarming regelen, je digicorder programmeren vanop afstand,                       

een chatgesprekje met een hulpverlener, een afspraak met je huisarts maken,                      

vlug wat online bestellen. Het is oh zo handig. Wat is dan het probleem eigenlijk?    

Het probleem is dat niet iedereen verbonden is. Wel of niet digitaal actief zijn,                    

is geen zwartwit verhaal. Misschien kan je wel met een smartphone werken,                    

maar heb je geen laptop. Of heb je net die bank-applicatie onder de knie en verandert 

die weer. We hebben dus allemaal een heel verschillend digitaal profiel. Maar de 

verschillen hebben niet enkel te maken met interesse of zin om iets nieuws te leren. 

Ze weerspiegelen ook de bestaande ongelijkheid in onze samenleving.                                   

Zo lopen mensen met een laag inkomen een hoog risico op digitale uitsluiting.                      

Met de nieuwe campagne brengt Welzijnszorg de impact van digitalisering op het 

leven van mensen in een armoedesituatie onder de aandacht. We willen een 

samenleving die iedereen betrekt. Digitaal actief of niet, we laten niemand achter. 
 

Verbind je met elkaar, welkom +  

 

          Als het je goed gaat dan wordt daar nogal eens over gezegd “kijk 

eens wat IK allemaal heb verwezenlijkt” maar als je tegenslag op 

tegenslag te verwerken dat is het “ waar heb IK dat verdient” 

         En dan moet God redding brengen. Alsof dat zo maar gaat. God 

heeft mensen nodig met een hart dat zich de problematiek wil 

aantrekken; Hij heeft mensenhanden nodig om het aan te 
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pakken, Hij heeft mensenvoeten nodig die de weg gaan. Gij heeft 

mensenverstand nodig om oplossingen te zoeken. 

         Hij heeft IMMANUEL nodig. Om de situatie recht te trekken. 

         De lezingen van vandaag passen dan ook perfect in de 

problematiek die welzijnszorg aankaart. 

 

Verbind je met het licht  
       We laten een vierde adventskaarsje branden 

 

L. Verbind je met het licht, laat ons de aarde omarmen 

met een warm licht van vrede. Dan schijnt het licht                                  

voor alle mensen in huis. 

 

Verbind je met jezelf   

 
L. Heb je al tijd en ruimte gehad om je hart wat te herschikken ? 

     Heb je al tijd en ruimte gehad om te verbinden met anderen ? 

     Is er al een plekje bij jou waar Jezus kan geboren worden ? 

 

Als alles duister is ontsteek dan uw lichtend vuur dat nooit meer dooft,                              

een vuur dat nooit meer dooft. 

 

We laten ons door ‘stilte’ raken   

 

Verbind je met verhalen  Eerste lezing (Jes. 7,10-14) 
733 VC koning Achaz, is zeer verontrust want vijandelijke legers trekken op tegen Jeruzalem. De koning vraagt  

hulp aan zijn afgoden en daarvoor offerde hij zelfs zijn zoon  ( “hij liet hem door het vuur gaan“1 kon 16) 

Jesaja wil de koning nog wel redden door hem aan JHWH om het even wat voor teken te vragen maar met een 

leugenachtig excuus wijst Achaz het af.  

 

Ook dit liet Jahwe tot Achaz zeggen:  'Vraag Jahwe, uw God, om een teken, hetzij uit 

de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven.'  Maar Achaz antwoordde: 

`Dat doe ik niet, ik stel Jahwe niet op de proef.'  Toen zei de profeet: `Luister, huis 

van David! Is het u niet genoeg mensen te tergen, dat gij ook nog mijn God moet 

tergen?  Daarom geeft de Heer zelf u een teken: Zie de jonge vrouw is zwanger, en 
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zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Immanuël geven.   

 

We laten ons door ‘stilte’ raken   

 

Verbind je met God  Het evangelie laten doordringen Mt 1, 18-24 
  

Woordje 

 

Verbind je met geloof, samen ons geloof beleven     
 

Ik geloof in God die ons op weg zet, 

die ons aanmoedigt om verder te gaan 

en eens een andere weg in te slaan. 

 

Ik geloof in God die ons kansen geeft 

om elkaar beter te leren kennen. 

Ik geloof in Jezus die ons de weg wijst. 

Zijn inzet en doorzettingsvermogen 

zijn een voorbeeld voor ons allen. 

 

Ik geloof in zijn Geest van liefde, 

in zijn durf en eerbied voor wie anders zijn. 

 

Ik geloof in mensen die elkaar op weg helpen, 

in mensen die elkaar waarderen en steunen. 

 

Ik geloof in mensen die eerlijk zijn 

en opmerken waar het beter kan. 

 

Ik geloof in mensen die zich inzetten 

en die solidair zijn met anderen.   
Pastoraal op school, vicariaat Mechelen-Brussel,  

Vera Vastesaeger 
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Verbind je rond de tafel 
 

L.  God van alle mensen 

 breng ons samen rond uw tafel 

 om voor elkaar brood te breken en wijn te delen 

 als teken van onze verbondenheid met Jou. 

 

Samen:  Leer ons meer oog krijgen voor wat ons verenigt 

  zodat wij, schouder aan schouder, 

  handen en voeten geven aan het geluk 

  dat ons werd toegezegd in Jezus, jouw Zoon. 

 

V. Lieve God, Vader, Moeder 

In deze adventstijd roept Welzijnszorg ons op om ons te verbinden.  

‘Allemaal digitaal’ is hun slogan dit jaar. 

We zijn dankbaar voor alle mensen die lichtpunten zijn.  

Zij verbinden mensen met het licht zodat ze weer zin krijgen in het 

leven, zich weer beter voelen in onze drukke, digitale wereld. 

 

Samen:  We verbinden ons met elkaar, met mensen veraf en dichtbij. 

We dromen van een solidaire wereld waar iedereen kansen krijgt 

om menswaardig te leven. 

Dankbaar zijn we omdat we die weg met elkaar mogen gaan. 

 

L. Wij zijn dankbaar 

 voor allen die in stilte aanwezig zijn, 

 voor hen die attent zijn in de kleinste dingen van alledag, 

 voor hen die kunnen troosten met een hart vol liefde. 

 Zij zijn verbonden met Gods droom.  

 

Samen:   Wij danken Jou, God voor jouw Zoon Jezus.  

  Hij leerde ons dat je de moed nooit mag opgeven.  

  Dat je steeds moet blijven geloven, ook al is het moeilijk. 

 

V. Telkens we hier samenkomen rond deze tafel zijn we  
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verbonden met Jezus. Want we blijven gedenken wat hij deed 

op die Laatste avond samen met zijn vrienden… 

   

      Woorden van Leven 

 

Laat de warmte van vandaag niet verloren gaan,                                        

laat al wat goed is voortbestaan tot in eeuwigheid! 

 

Samen: Beziel ons met Jezus’ Geest. 

Zodat ook wij voor anderen lichtgevers en smaakmakers  kunnen 

zijn: een helpende hand, een luisterend oor,  

  ogen die elkaar zomaar begrijpen, 

  woorden die troosten en hoopvol klinken, 

  sterke schouders om pijn en verdriet te helpen dragen 

 

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 ons niet in beproeving  

 maar verlos ons van het kwade. 

 Want van u is het koninkrijk  

 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Verbind je met liefde, vrede ontdekken, wensen en laten groeien 
 

God, Jouw eerste woord is altijd “vrede” 

Jouw oproep is altijd “wees verbonden” 

Maar zie hoe verdeeld de wereld is 

 

 

Er is arm en er is rijk 
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Er zijn er die digitaal meekunnen  

Er zijn digibeten 

Mensen worden uitgesloten want hun computerkennis is te klein 

God sta niet toe dat we zo uiteen groeien 

Maak ons tot Jouw Immanuel nu 

zodat liefdevolle en vredevolle verbinding kan groeien in ieders hart 

Plant Jouw verbindende vrede 

In het hart van iedereen 
 

Breken en delen van het leven  

   

Prent het in mijn hart Heer,  Jij bent het levend brood. 

 

Verbind je met Jezus, Messias een lied van Bart Peeters 
 

Ik ben op zoek naar een messias 

Man of vrouw heeft geen belang 

Die mijn ziel wat heil kan geven 

Want dat zoekt mijn ziel al lang 

Ik ben op zoek naar een verlosser 

Zo eentje die er zin in heeft 

Hij hoeft niet voor mij te sterven 

Als hij mijn zonden maar vergeeft 

 

 

Wil er iemand mijn, wil er iemand mijn 

Wil er iemand mijn messias zijn ( x3) 

 

Ik ben op zoek naar een messias 

Die nog door niemand werd misbruikt 

Geen roetsjbaan naar atoomconflicten 

Geen heiland die naar olie ruikt 

Een waar geen enkele president 

Ooit op gezworen heeft 

Een messias die nog fris zit 
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En waar geen bloed aan kleeft 

Wil er iemand mijn, wil er iemand mijn 

Wil er iemand mijn messias zijn (x3) 

 

Ik zoek een profeet op hoge hakken of besnord 

Ik zoek een god vol van genade 

Zo een die meelacht als er gelachen wordt 

Wiens kerken niet in glamour baden 

Wil er iemand mijn, wil er iemand mijn 

Wil er iemand mijn messias zijn (x3) 

Wil er iemand mijn, wil er iemand mijn 

Op korte of iets langere termijn 

Wil er iemand mijn messias zijn (x2) 

 

 

Wij blijven doorverbinden ( uit het bezinningsboekje spoor 6 van de Chiro) 

 

De digitale wereld 

Met zijn linken en shortcuts 

Geeft kansen zonder grenzen 

Heel de wereld aan je voeten 

Een icoon van verbondenheid 

 

Maar wat niet kan volgen 

Te snel te” veel en te complex 

Die krijgt grenzen zonder kansen 

Twijfel en  onzekerheid 

Isolement en zal uiteindelijk 

Afgeschreven en afgesneden worden  

 

 

 

 

Verbinden met de wereld, zending en zegen + 
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Vandaag staken wij onze vierde kaars aan op  

onze weg naar Kerstmis, 

de kaars die ons uitnodigt  

om ons hart te openen 

 

en ons te verbinden met Jezus. 

Geef dat we van hieruit weggaan  

met een waakzaam en hartelijk oog 

voor wie hulp en zorg nodig heeft. 

Zegene ons daartoe, de Vader, Zoon en heilige Geest Amen 
 

 

 

 

We kiezen er samen voor om wakker te blijven en oog te blijven hebben  

voor de tekenen van onze tijd.  De positie van mensen in de marge blijft onze 

aandacht vragen … Welzijnszorg roept op tot solidariteit,  

een weg naar een wereld waarin iedereen meetelt. 

 

Ook jij kan je steentje bijdragen : 

 
*Welzijnszorg, samen tegen armoede, kan jou steun gebruiken.                                                                           

Je kan altijd helpen door te storten op BE 21 0000 0000 0303 

 

*Op zondag 18 december kan je genieten van een soepopdestoepmoment 

 

 

 
Met enthousiasme gemaakt door Alis, Els, Nancy en de voorgangers en lectoren tijdens de adventsliturgie.     

Met een dank je wel voor het prachtige materiaal in het spoor zes boekje, de adventskalender en de liturgiemap.                                                      

Sint en Piet zijn in aantocht, dromen jullie mee weg onder de schoorsteen …  

www.parochiesinbeweging.be en like je onze facebookpagina.  

Altijd welkom voor een babbel, een tasje koffie of thee.  

http://www.parochiesinbeweging.be/

