Adventsactie ’Cross that Bridge’
‘In a New Light’
Van zondag 28 november tot en met zaterdag 25 december

A. Thema’s die aan bod komen
- advent
- samen nadenken over de huidige toestand van onze christelijke gemeenschappen
(parochie, gemeente, gebedsgroep, beweging, …)
- nadenken over de toekomst van de christelijke kerken en bidden voor vernieuwing in het
christelijke landschap van Vlaanderen en Nederland

B. Vaste structuur
Elke dag 3 vaste onderdelen:
1) Bijbeltekst(en)
2) Liedje(s)
3) Doe-opdracht of noveengebed voor opgegeven en ingestuurde intenties
C. 2 grote delen:

1) DEEL 1: Van 28/11 tot 16/12: reflecteren over de huidige kerk (niet alleen de
katholieke kerk, maar ook de protestantse), nadenken over de toekomst van de
christelijke kerken en organisaties in Vlaanderen en Nederland en over het durven
inslaan van nieuwe wegen.
Dit wordt ondersteund door 5 filmpjes van de katholieke priester Father James
Mallon, die ons uitdaagt na te denken over de huidige situatie waarin de kerk zich nu
bevindt en hoe we anders en effectiever kunnen werken. Deze filmpjes sluiten aan bij
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zijn boek over het bouwen aan een missionaire parochie: ‘God renoveert: de parochie
van onderhoud naar bloei.’ Hoewel een katholieke priester aan het woord komt, kan
dit ook makkelijk vertaald worden naar protestantse gemeenschappen.
Vanuit de inhoud van die filmpjes vroegen we mensen uit Vlaanderen en Nederland,
die al werken aan vernieuwing in de kerk om een kort onderricht en getuigenis in één
te geven over verschillende relevante onderwerpen. Bijvoorbeeld: hoe bouw je aan
een persoonlijke relatie met Jezus, wat is een Alphacursus, discipelschap,
evangelisatie, de gaven van de Geest, oecumene, eigentijdse muziek in de kerk,
werken met de verschillende generaties …
Deze onderrichten/getuigenissen worden verdeeld over de vier weken.

2) DEEL 2: Van 17/12 tot 25/12: periode van gebed
- Nadat we de eerste weken samen hebben nagedacht hoe we onze christelijke
gemeenschappen kunnen vernieuwen en hoe we nieuwe wegen kunnen gaan, met
andere woorden hoe we dingen kunnen bekijken ‘in a new light’ of in een nieuw licht,
willen we de laatste negen dagen van de adventsactie tijd maken om in
verbondenheid met elkaar allemaal hetzelfde gebed te bidden voor vernieuwing van
onze gemeenschappen, voor een nieuwe evangelisatie, voor een nieuwe uitstorting
van de Heilige Geest over ons als christenen en over onze christelijke kerken in
Vlaanderen en Nederland. Hiervoor bidden we elke dag het ‘Cross that Bridge’
noveengebed, dat Kristien ooit schreef vóór het ontstaan van Cross that Bridge. Dit
negendagengebed was het startsein voor de band.
Elke dag bidden we dit gebed voor andere door de band opgegeven intenties. Die
intenties houden verband met waar we over nagedacht hebben tijdens het eerste
deel van de adventsactie.
Daarnaast willen we jullie als deelnemers aanmoedigen om zelf je eigen intenties
naar ons door te sturen via een intentiebox. We verzamelen die per dag en plaatsen
die dan in de mail van de volgende dag, zodat alle deelnemers aan deze
adventsactie ook voor die intenties kunnen bidden. Wij vragen wel om slechts één
intentie per persoon per dag in te sturen, opdat we het bos door de bomen blijven
zien.
- Naast het bidden van het vaste noveengebed, willen we jou als deelnemer ook
aansporen om daarna niet meteen je gebed te beëindigen, maar ook nog een tijdje
verder te bidden met je eigen woorden (spontaan gebed) en om eventueel te
luisteren naar God.

D. Tot slot
De adventsactie biedt heel wat aan, maar heb je niet de tijd om alles te bekijken of
beluisteren, dan kun je gerust zelf kiezen waaraan je deelneemt. Warm aanbevolen
zijn wel de 5 filmpjes van Father James Mallon, om de adventsactie goed te kunnen
blijven volgen.
We wensen je alvast een gezegende adventstijd!
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