
 

 
 

ADVENT 2019 
 

Zaterdag 14 december: 10 u: soep maken in de 

keuken van Ons Huis. Mocht je soepgroenten ter 

beschikking hebben, zijn we je heel dankbaar dat 

we deze daarvoor mogen gebruiken.  
 

Zondag 15 december zijn we solidair met mensen 

in armoede, in de gezinsviering met vormelingen 

kijken we hoe wij ons steentje kunnen bijdragen. 

En… we zorgen voor een tas verse soep waarvan 

je aan een vrije bijdrage kan genieten om de actie 

Welzijnszorg Nationaal te steunen. 
 

Zaterdag 14 december 20u : kerstconcert door 

Terpander in de Sint-Jozefkerk. Kaarten:  

0475 325 491 of kamerkoorterpander@gmail.com. 
 

Er zijn Adventskalenders te koop aan € 2,50. 

 

Laten we ook hier en daar een 

affiche hangen om samen een 

signaal 'buiten de kerk' te geven.  

Neem daarvoor een affiche mee.  
 

Schrijf of teken je mee aan onze 

solidariteitsmuur? Zie affiche op de tafel achteraan 

 

Ook dit jaar kan je meewerken aan de actie om een 

kerstcadeau te geven aan mensen  

die bij Welzijnsschakel Tereken zijn aangesloten.  

Er hangen briefjes in de kerk met daarop de 

samenstelling van een gezin voor wie je een 

geschenk kan meebrengen. Bezorg dit ten laatste 

zondag 22 december zodat de vrijwilligers dit 

tijdig aan de mensen kunnen bezorgen.  

Meer info over je gezin: bij Bea op maandag- of 

woensdagvoormiddag, of na de viering (maar niet 

vandaag). Alvast veel dank. 
 

 

Zo wensen wij jou en vele mensen,  

af en toe een lichtpuntje in donkere dagen, 

op weg naar Kerstmis. 

 

KERSTVIERINGEN 

Kerstnacht: 24 december 24u  

met het koor Sint-Cecilia  

en een glas gluhwein of chocomelk. 

 

Kerstdag: 25 december 10u30  

gezinsviering met het jongerenkoor Mozaïek. 

8 december 2019 

2de Adventszondag - a jaar 

                     

 

     

   Solidariteit 

      is een samenspel 

 

 

 

 

 

1e adventszondag 

2e adventszondag 

 
 
 
   3e adventszondag 

 
 
 
   4e adventszondag 



Intrede 

Dag na dag worden de dagen korter 

en groeit in ons het verlangen naar licht 

dat de duisternis verdrijft. 

Jezus bracht in zijn tijd licht bij vele mensen. 

Ook vandaag wil hij een lichtpunt zijn voor velen 

door mensen die in zijn voetspoor 

solidair zijn met anderen. 

 

"Solidariteit is immers een samenspel" 

 

Lied 

Welkom 

Wij zijn hier samen op weg naar Kerstmis. 

In ons groeit het verlangen verbonden te zijn  

met elkaar en met God . 

Laten wij dat niet alleen in eigen naam doen, maar in 

de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

 

De tweede adventskaars 
terwijl de 2 kaarsen worden ontstoken 

kan ieder in stilte lezen 

 

Er komt al meer licht. 

Met vandaag de oproep van Johannes De Doper: 

"Werk mee aan Gods droom, begin bij jezelf,  

kies ervoor, vandaag nog". 
 

Gebed om nabijheid 

Heer, onze God, de tweede adventskaars  

is de kaars van onze inzet als wegbereider.  

Wij bidden dat wij niet het middelpunt willen zijn, 

maar verwijzen naar wie naast ons staan. 

Help ons zodat wij zoals   

Jesaja en Johannes vertellen  

over de komst van  Jezus, 

niet als iets van lang geleden 

maar als dagelijkse werkelijkheid.  

Mag het licht zo in ons branden.  

Amen. 

 

Lied 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 
De tweede kaars brandt, de tweede slogan klinkt:   
Solidariteit is een samenspel. 
Laten we deze adventstijd verder zetten  

in solidariteit met elkaar, veraf en dichtbij. 

 

Naam voor de nieuwe parochie 

Bezorg ons jouw idee, graag met wat duiding erbij 

waarom die naam voor Sint-Niklaas een goede keuze 

is. Heiligen kunnen ons helpen een richting te kiezen,  

maar ook een Engel of een Bijbelse naam.  

Steek je voorstel in de doos of mail 

naar lieve.vandriessen@telenet.be 

WARME OPROEP!! 

 

DINSDAG 10 december:  

Internationale dag van de Mensenrechten.  

Elk jaar opnieuw herdenken we de 

ondertekening van de universele verklaring  

van de rechten van de mens (1948).  

Aanvang: 19u00 aan het station. 
De avond is gratis en je hoeft niet in te schrijven! 
19.00 u: Centraal moment (station) 

19.50 u: Inleiding film (Siniscoop) 

20.00 u: Film (Siniscoop): A Private War (2018) 

22.00 u: Receptie (Siniscoop)   

TOT DAN? 



Inleiding op de communie 

 
Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeden en slotgebed 

God van leven, 

wij willen zo graag vertrouwen dat het kan:  

mensen die diep verbonden leven  

in een wereld zonder oorlog, zonder armoede. 

Daarom bidden wij: 
 

- dat deze jongens en meisjes  

  en wij als Kerkgemeenschap  

  samen een teken van hoop zijn. 
 

- dat mensen meer op zoek gaan  

  naar wat hen verbindt,  

  in plaats van elkaar bang te maken. 
 

- op deze wereldlichtjesdag  

  voor alle overleden kinderen.  

  Om 19u vanavond steken mensen 

  over de hele wereld voor hen een lichtje aan. 

 

Bidden wij  

dat wij bereid zijn  

bewust anders te gaan leven  

om Gods licht 

dichterbij te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte over na te denken  

Raak ons aan met uw licht, want  

dat hebben we nodig om te groeien 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inleiding op de lezingen 
Vandaag ontmoeten wij Jesaja en Johannes de Doper.  

Zij houden de verwachting levendig. 

Maar verwachten is niet passief afwachten. 

Jesaja schetst de toekomst in mooie poëtische beelden. 

Johannes toont zich als een felle persoonlijkheid. 

Hoe verschillend ook van toon, beiden verkondigen  

dezelfde boodschap: Gods aanwezigheid is te zien 

in onze inzet voor recht en vrede, 

en voor de kansarmen in onze samenleving. 
 

Eerste lezing       Jesaja, 11, 1-10 
 

Orgel 
 

Evangelie  Matteüs 3, 1-12  
Jezus, ik denk aan Jou, Jezus, ik spreek over Jou, 

Jezus, ik hou van Jou. 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God: 

Hij is de grond van alle bestaan. 

Hij gunt ons het leven. 

Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis. 
 

Ik geloof dat Jezus een man was naar Gods hart. 

Hij roept ons op Gods droom waar te maken. 

Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest die ons helpt  

te zien waar het op aankomt. 

Hij is het die ons helpt om het mooie  

van het anders-zijn van de ander te ontdekken. 
 

Ik geloof in de Kerk, 

een mensengemeenschap die Gods droom  

begrijpt en probeert ernaar te leven 

om mee te bouwen aan een betere toekomst. 

Ik geloof dat het leven sterker is dan de dood. 

Ik geloof dat ieder mens, hier en nu door God  

geroepen is en voor altijd in Hem geborgen. Amen. 



Kindvriendelijk moment:  

teken van samen verbonden geloven 

 

Tijdens de offerande maken we de tafel 

klaar 
De omhaling komt ten goede aan de werking van onze 

geloofsgemeenschap van Tereken. Dank voor uw gift! 

 

Gebed over de gaven 

God,  

Gij doet ons geloven in een nieuwe wereld 

met brood en liefde voor alle mensen. 

Gij zegent dit brood en deze wijn 

zodat ons samenzijn een nieuw begin is  

van solidariteit naar het voorbeeld van Jezus, 

uw Zoon en onze Heer. Amen.    

 
Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God, 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, onze Vader, Bron van liefde, 

wij danken U en spreken onze vreugde uit 

in verbondenheid met Jezus, uw Zoon. 

Gij zijt een God die van ons mensen houdt. 

 

Wij danken U, want Gij aan het werk  

in de liefde tussen mensen, 

in groeiende solidariteit en volgehouden inzet  

voor vrede en gerechtigheid. 

Daarom loven wij uw naam en zingen u toe: 

 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde  
van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 

  
God, wij danken U voor uw Zoon Jezus: 

met eenvoudige woorden en verhalen 

toonde Hij ons de weg naar U. 

Hij was barmhartig en vol begrip  

voor allen die in nood verkeerden 

of niet van tel waren. 

Een engel van een mens, een wonder, 

Uw zoon, zegen voor de wereld. 

 

Die laatste avond van zijn leven (…). 

 
Als wij dan eten van dit Brood  
en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 

Gij roept ons op, Vader, tot kracht en sterkte, 

zodat wij elkaar elke dag bezielen en dragen, 

zoals Gij ons draagt en in leven houdt. 

Dat wij een steun zijn  

voor de mensen op onze weg. 

Dat wij, gesterkt door zijn woord en brood, 

elkaar dragen als ons leven moeilijk wordt  

en we hulp nodig hebben.  

 

Gij roept ons op, God van liefde, 

tot dankbaarheid voor de verbondenheid 

met U, met elkaar en met alle mensen 

die ons tot hier hebben geleid 

en nog met ons meegaan 

in geloof, hoop en liefde, 

en ons blijven begeleiden 

vanuit uw heerlijkheid. 

 
We bidden vandaag voor hen die gestorven zijn 

(…). Dat zij leven in uw licht. 

 

Gij roept ons op, Vader, tot de volle menselijkheid 

van uw Zoon Jezus Christus,  

die ons zijn geest zendt om de weg vrij te maken  

naar vrede en geluk onder de mensen. Amen. 

 

Onze Vader  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vredewens 

'Zeg mij eens hoeveel een sneeuwvlokje weegt?'  

vroeg het koolmeesje aan de duif.  

'Minder dan niets', antwoordde de duif.  

Toen vertelde het koolmeesje het volgende:  

'Ik zat op de tak van een spar,  

toen het begon te sneeuwen.  

Het sneeuwde heel zachtjes als in een droom.  

Omdat ik niets beters te doen had, begon ik  

de vlokken te tellen die op de tak vielen waar ik op zat. 

Er vielen er precies: 3 751 952. Maar toen het  

3 751 952e vlokje op de tak viel, brak die tak af.' 

De duif dacht na over wat het koolmeesje zei:  

'Misschien ontbreekt er maar één persoon  

om vrede in de wereld te hebben.  

God, mogen wij die ene persoon zijn ... 


