
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kerstcadeau voor ieder! 
Ook dit jaar willen we mensen die het financieel moeilijk 

hebben een cadeau bezorgen: achteraan hangen  

briefjes waarop u de samenstelling van een gezin vindt. 

Als u mee wilt helpen, neem dan zo'n briefje mee en 

zorg voor een cadeau voor alle personen van het gezin.  

(aub: geen alcohol). Het cadeau kan u de komende 

(zon)dagen meebrengen of afgeven op de pastorij,  

graag ten laatste zondag 23 december 2018.  

Noteer zeker ook het gezinsnummer van het briefje  
op het pakket.  
De vrijwilligers van Welzijnsschakel Tereken  

zorgen ervoor dat het bij de juiste mensen terecht komt. 

Heéél veel dank om er mee voor te zorgen dat Kerstmis 

voor deze mensen een feestelijk gebeuren kan zijn. 

ADVENT 2018 
 
Adventskalenders van Welzijnszorg: € 1,5. 

Affiches om voor je raam te hangen (gratis). 

Een kerstcadeautje voor de mensen van 

  Welzijnsschakel Tereken: zie verder. 

Tentoonstelling: "Scherven van licht": 

  Glaskunst van Ingrid Meyvaert. Ook kaarten  

  te koop met afbeeldingen van haar glaskunst. 

Gebedskaartjes voor kinderen of volwassenen 

  Gratis mee te nemen voor wie wil (per week). 

Donderdag 6 december om 19u45 

Tereken Overleg(t) met De heilige Nicolaas! 

In het vergaderzaaltje van Ons Huis-Schoolstraat. 

Zondag 9 december: Tweede Adventszondag 

Gezinsviering met Eerste Communicanten van Heilig

-Hartschool, de Watertoren, de Ark en Don Bosco 

Maandag 10 december: om 20u in Sinaai: 

Kiemkrachtgesprek&Reeks van 4:  

Mohamed Achaibi: Islam en Moderniteit 

Zondag 16 december: Derde Adventszondag 

-Gezinsviering met Heilig-Hartschool. 

-Omhaling tvv Welzijnszorg (tegen armoede) 

-Soep op de stoep (in de kerk).  

Zondag 23 december: Vierde Adventszondag 

Affiche met kersttafereel van Bradi Barth 

  Gratis mee te nemen! 

Maandag 24 december: 24u 

  Middernachtmis met het Sint-Ceciliakoor 

Dinsdag 25 december: 10u30 

  Kerstviering met Mozaïek  

Een zinvolle tijd toegewenst! 

Bijzondere gast op ons Tereken Overleg-t: 

Sint-Nicolaas  

in eigen persoon! 

U komt hem toch ook verwelkomen? 

Hij hoopt ons allen te zien  

op zijn verjaardag vanaf 19u45 in 

Ons Huis, Schoolstraat 270. 

Op deze "dag van het Woord" dragen we het  

Evangelieboek in ons midden  

bij een stukje orgelmuziek…. 

 

Welkom 

 

Lichtritus 
Vier weken lang bereiden we ons voor opdat Jezus  

in ons leven geboren mag worden.  

Hij is hét Licht in ons leven, Gods licht voor alle  

mensen, vooral voor de meest kwetsbaren  

in onze samenleving. Op deze wijze drukken we ons 

verlangen uit dat het solidaire licht van Welzijnszorg 

mag groeien voor mensen in armoede.  

 

Lied 

Gij die klein en arm zijt, deemoedig en oprecht, 
God heeft u zijn vrede eeuwig toegezegd. 
Dat het licht in ons mag blijven branden ... 

 
Gebed om nabijheid  psalm 36 

Het is niet juist dat er zoveel kinderen  

in onze samenleving geen gelijke start krijgen. 

Het is niet juist dat er zoveel vaders en moeders  

ongelukkig zijn omdat ze hun kinderen  

niet kunnen geven waar ze van dromen. 

 

Als het van de gerechtigheid afhangt ….  
… loopt geen enkel kind in de buitenbaan. 

1e zondag advent jaar C 
2 december 2018 



Het is niet juist dat er zoveel onrecht en ongelijkheid 

is in onze samenleving. We vragen God om nabijheid 

met woorden van David in psalm 36. 

 

Heer, hoog als de hemel is uw liefde, 

tot in de wolken reikt uw trouw. 

uw gerechtigheid is als de machtige bergen, 

uw rechtvaardigheid is als de wijde oceaan. 

 

Alles wat adem heeft, 

bomen, dieren, mensen, 

alles verheugt zich in uw aandacht. 

 

Handenvol goedheid zijt Gij, 

huis van vriendschap, 

stroom van tederheid. 

 

Blijf voor mij wie Gij zijt, 

toppunt van hartelijkheid, 

bron van het leven, 

uw Licht in mijn ogen.. 

 
Lied 

Gebed 

Heer God onze Vader, 

op weg naar Kerstmis vragen wij U 

dat Jezus mag geboren worden 

diep in de stilte van ons hart, 

dat er zegen mag rusten 

op allen die blij zijn komst verwachten. 

Doe ons inzien dat gerechtigheid mogelijk is 

waar wij in alle eenvoud mensen zijn van vrede. 

Wij bidden U: geef ons de kracht en de moed 

om medestanders te zijn van die droom. 

Dat wij onze woorden in daden omzetten  

en meewerken aan de komst  

van een nieuwe wereld  

waar het goed is voor iedereen. Amen. 

 

 

Slotgebed 

God naar wie wij uitzien,  

wij danken U  voor de woorden van belofte. 

Geef, zo bidden wij,  

dat wij medestanders zijn van uw droom,  

dat het goed komt met deze wereld,  

dat geen kind meer in de buitenbaan  

van het leven moet vertrekken. 

Mag die droom, doorheen deze advent,  

meer waar worden. Amen. 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In blind vertrouwen in God die ziet, 
geneest wat leeft aan pijn en verdriet. 
Zien met nieuwe ogen. 
 

Als licht verzacht, muziek verstomt, 
stil wachten en het kind dat komt. 
Zien met nieuwe ogen. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Om in stilte te lezen 
Ewout getuigt: 

"Vanaf het vijfde leerjaar verdween mijn interesse  

in school. School werd hoe langer hoe meer een 

verplichting in plaats van een verrijking.  

Ik dacht: leer mij hoe ik in dit leven kan staan.  

Leer mij hoe ik mijn problemen kan oplossen.  

Wat zijn mijn opties? Bij wie kan ik terecht?  

Ik wilde het leven leren kennen,  

niet hoe ik een vergelijking kon oplossen. 

Dat vijfde leerjaar heb ik moeten overdoen.  

Ik veranderde van school, maar werd daar gepest.  

Ik was de jongen met de versleten kleren en de 

kapotte schoenen. Dan zit je thuis in de miserie,  

ga je naar school en is het daar niet anders. 

Ik vroeg me soms echt af wat ik op deze planeet  

zat te doen." 
 

Ewout (25) behaalde 

zijn diploma Jeugd- en 

gehandicaptenzorg  

in het volwassen-

onderwijs en is nu 

jongerenbegeleider! 



We bidden vandaag voor (…) 

 

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 

Gij God, die onvermoeibaar zijt 

in het maken van een nieuw begin, 

Gij doet ons weer opleven en geloven 

dat onheil ten goede gekeerd kan worden. 

Gij doet ons weer ervaren  

dat Gij uw vrede schenkt.  

Wij willen die vrede waarmaken, met elkaar.  

Amen. 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Inleiding op de communie 
Dan zal er vrede zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’  naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van de Kerk,  
die leeft in Jezus’ Geest vandaag en alle dagen,  
tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing verzekert de profeet Jeremia  

dat God zijn beloften gestand doet en Hij zijn volk zal 

redden. Ook al heerst er onrust, zo voegt Lucas eraan 

toe, wees niet bang, maar hou het hoofd opgeheven 

en wees waakzaam. 
  

Lezing Jeremia 33, 14-16 
  

Orgel 
  

Evangelie   Lucas 21, 25-28 en 34-36 
  

Homilie 
  

Voorbeden 

God wij bidden: 

 

voor mensen die in diepe ellende leven, 

voor wie niet weten waarin of waaruit, 

voor wie de hemel gesloten lijkt, 

voor wie zoeken naar een lichtpunt in de nacht. 

Voor kinderen die starten in de buitenbaan, 

voor vaders en moeders in armoede, 

voor families die niet uit de put geraken, 

voor wie zoeken  

naar een meevaller in het leven. 

Vader, wij bidden U, … 
  

Voor wie zich inzetten voor gerechtigheid, 

voor wie blijven hopen dat vrede mogelijk is, 

voor wie geloven dat hun inzet  

het verschil maakt, 

voor wie dromen en werken  

aan een betere wereld. 

Vader, wij bidden U, … 
 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God die er voor ons is,  

die altijd luistert en ons in liefde nabij is. 

 

Ik geloof in Jezus, die met ons mens is geworden,  

die niemand in de kou liet staan,  

die oog en hart had voor kleine mensen. 

 

Ik geloof in de Geest die ons bezielt,  

die rusteloos speurt naar vrede en gerechtigheid,  

die Geest die alles nieuw maakt. 

 

Ik geloof in de Kerk, een mensengemeenschap 

die Gods droom begrijpt  

en probeert ernaar te leven, 

om te bouwen aan een betere toekomst. 

 

Ik geloof dat de weg van Jezus een weg is  

die leidt naar het leven over de dood heen. Amen. 

  

Gebed over de gaven 

God, waar mensen breken en delen  

komt Gij hen tegemoet, 

daar ziet Gij kansen voor uw nieuwe wereld. 

Zegen dit brood en deze wijn  

en maak ons samenzijn hier 

een nieuw begin van liefde in overvloed, 

naar het voorbeeld van Jezus,  

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 

God, onze Vader, Bron van liefde, 

wij willen U danken en onze vreugde  

uitspreken in verbondenheid met Jezus Christus, 

uw Zoon, want Gij zijt een God  

die van mensen houdt. 

 

Zozeer hebt Gij ons liefgehad, 

dat Gij ons deze wereld hebt gegeven, 

vol rijkdom en pracht. 

 

Zozeer hebt Gij ons liefgehad 

dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken, 

die ons voorgaat op weg naar U. 

 
Zozeer hebt Gij ons liefgehad 

dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen 

als kinderen van één gezin. 

 

Voor zoveel liefde  

zeggen wij U dank 

en zingen U  

met deze woorden: 

 

 

 

 

 

God, wij vinden U in Jezus,  

U een zoon, ons een broeder,  

uw mensgeworden gelaat, 

kind van mensen en sprekend U, zijn Vader,  

uw evenbeeld, de mens zoals door U bedoeld. 

 

Hij ging om met mensen niet in tel, 

naar die misprezen, ziek zijn,  

uitgestoten, vergeten. 

Een engel van een mens, een wonder, 

uw zoon, zegen voor de wereld. 

 
Die laatste avond van zijn leven …  
 Instellingswoorden 

 
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, 

dat wij elkaar elke dag opnieuw 

bezielen en dragen, 

zoals Gij ons draagt en in leven houdt. 

Dat wij een steun zijn 

voor alle zwakken en eenzamen op onze weg. 

Dat wij, gesterkt door zijn woord en brood, 

elkaar dragen als ons kruis zwaar wordt  

en wij hulp nodig hebben. 

 

Gij roept ons op, God van liefde, 

tot dankbaarheid  voor de gemeenschap 

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. 


