Advent 2017:
-Adventskalenders van Welzijnszorg:
elke dag even stil staan bij wat armoede voor mensen
betekent: € 1,5.
-Affiches om voor je raam te hangen (gratis).
-Tentoonstelling: "Door het oog van de lens":
een kijkje in onze kerk(en) met foto's van Dirk
Adriaenssens, in aansluiting op de vieringen.
-Een kerstcadeautje voor de mensen van
Welzijnsschakel Tereken: briefjes mee te nemen,
het cadeau graag terug, ten laatste 24/12.

1e zondag van de advent
b-jaar
3 december 2017

Wij zijn waakzaam ...
opdat ieder de meet kan halen

Donderdag 07 december om 19u45:
Tereken Overleg(t) met diaken Josée Roelandt,
voor álle geïnteresseerden, in het bijzonder voor hen
die dienstbaar zijn aan mensen, op welke wijze ook.
In het vergaderzaaltje van Ons Huis-Schoolstraat.
Zondag 10 december: Tweede Adventszondag
Eerste instapviering voor de Eerste Communicanten
Zondag 17 december: Derde Adventszondag
-Viering in samenwerking met Heilig-Hartschool
en vormelingen.
-Soep op de stoep (in de kerk) -actie,
aansluitend op de viering.
Dit jaar kunnen we de soep niet maken in de keuken
van Ons Huis. Daarom vragen we:
1. zijn er mensen die thuis bv 5 liter pompoensoep
willen maken.
2. en zijn er mensen zijn die tegen 10 december
stukken groenten ter beschikking willen leggen
in de kerk (pompoen, prei, wortelen, ajuin)
zodat de soepmakers deze kunnen gebruiken.
De soep wordt zondag in de kerk opgewarmd.
Graag je naam noteren op het blad dat je op de tafel
vindt bij het koffiehoekje. DANK JE WEL!!
Zondag 24 december: Vierde Adventszondag
Zondag 24 december: 24u
Middernachtmis met het Sint-Ceciliakoor
Maandag 25 december: 10u30:
Kerstviering met Mozaïek

Terwijl de voorgangers naar voor komen, speelt
Christophe op orgel. De fiets komt ook mee:
het beeld van het thema van Welzijnszorg 2017

Tijd voor de kinderen

1 op 7 mensen haalt de meet niet, zij komen financieel
niet rond. Maar …. er zijn dus 6 mensen op 7 die hen
kunnen helpen.

De eerste vlam op de adventskrans laat ons
het begin van een nieuwe toekomst zien.
Lied

Een zinvolle
adventstijd
toegewenst!

Welkom
Welkom in een nieuw kerkelijk jaar!
Over vier weken vieren wij Jezus’ geboortefeest.
Het mooiste geschenk dat wij Hem kunnen geven,
is dat wij zijn weg van liefde gaan.
Daarom is aan de advent
ook de actie Welzijnszorg gekoppeld,
oog en oor hebben voor mensen uit onze omgeving
die het niet zo goed hebben als wij.

Bidden we om Gods nabijheid
Wees hier aanwezig, Gij die licht zijt,
die ons roept: waar ben je?
die ons oproept: heb je naaste lief.
Jij die ons bidden doet
in hoop en vrees
in twijfel en vertrouwen
beschaam ons niet
hoor ons verlangen
wees bevrijding.
Wees hier aanwezig
Gij die licht zijt
en nabijkomt in Jezus van Nazareth,
uw mensenkind.

Om in stilte te lezen
Laat het aan mij te zien zijn
dat ik "in verwachting ben" van Jezus ben, God,
en dat ik hoopvol uitkijk naar zijn geboorte.
Geef mij een hart dat wil luisteren
naar de zorgen en vragen van medemensen
en dat U kan herkennen
in het gelaat van een arme
of een eenzame.
Help mij waakzaam te blijven
en mij niet in slaap te laten
sussen door het oppervlakkige
in onze samenleving.
En doe mij geloven
dat bij U alleen maar liefde is!

Vanuit onmacht en schuldbesef bidt Jesaja
namens het volk, tot God om ontferming.
Gods trouw is immers sterker dan de ontrouw
van mensen. In de evangelielezing worden wij opgeroepen
om wakker te worden.

Slotgebed
Help mij waakzaam blijven, God,
op elk uur van de dag en de nacht.
Dat de deur van mijn leven wagenwijd openstaat
als Gij mij wilt ontmoeten in het gekwetste hart
van een broer of zus.
Schud mij wakker
en geef mij de durf mijn leven te delen
met armen en kleinen.
Dan zult Gij met Kerstmis
ook in mijn hart Mens worden. Amen.

Eerste lezing

Lied

Stil gebed

Laten we in deze Adventstijd ook in de viering
tijd maken om in stilte te kunnen bidden, zodat wij
open komen voor Gods aanwezigheid in ons midden.

Inleiding op de lezingen

Jesaja 63, 16b-17.19; 64, 3b-7

Lied

Voorzang:

Luister volk dat in het donker woont
in licht en glorie zal de Heer verschijnen.
Weet dat dan uw nacht ten einde is,
de dageraad komt nader,
vervuld is de gerechtigheid in die dagen.

Voorzang:

Open uw hart en zie uit naar Hem,
die deze wereld zal bevrijden.
Waak en bid opdat gij staande blijft,
die leef in hoop en vreze,
tot Hij die komt, gekomen is in die dagen.
Sla uw ogen op ….
Voorzang:

Aan de einder gloeit een nieuw begin,
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde:
daar is de vreugde, daar is de vrede,
want al het oude is voorbij,
de aarde is het paradijs in die dagen.
Sla uw ogen op ….

Daarvoor blijven wij U danken
en bidden met zijn woorden …
Onze Vader
Gebed om vrede en vredewens
In de eerste lezing hoorden we:
"Gij zijt onze Vader,
wij zijn de klei, door U gevormd.
Wij zijn het werk van uw handen."
Als wij het werk van uw handen zijn,
dan hebt Gij alle kiemen in ons gelegd
om steeds meer te worden zoals Gij ons droomt.
In dezer dagen dromen wij van vrede,
vrede in onszelf, vrede dichtbij, vrede veraf.
Help ons die vrede waar te maken
en kwistig te delen met wie naast ons leeft.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.
Inleiding op de communie

Evangelie

Marcus 13, 33-37

Homilie
Voorbeden

Wij bidden U, God om waakzame mensen,
nu meer dan ooit:
om vrouwen en mannen die verschillen overbruggen
en tegenstellingen verzoenen,
die warmte uitstralen, hoop wekken
en van uw kerk een gastvrij huis maken,
die luisteren en spreken, met aandacht voor
de taal en de gevoeligheden van deze tijd,
die in uw huis de dienst verrichten aan
de tafel van het woord, het brood en de wijn,
die in uw wereld de dienst verrichten van
voetwassing en wonderbare spijziging,
die het onrecht veraf of dichtbij
voortdurend onder aandacht brengen,
wij bidden dat wij
die wakkere mensen mogen zijn.

Jezus, U bent het licht in ons leven ...

Communie

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God;
in God, waar ik licht kan vinden,
in God, die Vader is van alle mensen.
Ik geloof in God die mij de taak geeft
licht en warmte door te geven,
zodat er leven en geluk mogelijk is voor iedereen.
Ik geloof in Jezus.
Ik geloof dat met Jezus’ geboorte,
een Mens gekomen is
waardoor ik Gods licht kan zien.
Ik geloof dat Jezus me de opdracht geeft
om mijn naaste lief te hebben,
zodat er vrede is voor arm en rijk.
Ik geloof in Gods Geest ;
in de Geest die me de kracht geeft
te groeien in mijn liefde tot God en tot de anderen.

Ik geloof in de Geest
die mij wijst op mijn verantwoordelijkheid
om licht te zijn,
zodat ik iedereen weer nieuwe kansen bied.

Roep ons wakker,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus.

Ik geloof in onze gemeenschap;
in mensen die in Gods naam,
openlijk of in stilte,
licht van licht trachten te zijn.

Roep ons wakker
door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt.

Ik geloof in mensen die de taak op zich nemen,
een wereld uit te bouwen
die bewoonbaar is voor iedereen.
Amen.
Offerande
Gebed over de gaven
God, Vader, Moeder,
wij bieden U brood en wijn aan,
samen met de bereidheid ons klaar te maken
voor de komst van uw Zoon in deze wereld.
Mogen wij waakzaam zijn voor alle tekenen
die wijzen naar U, in deze adventstijd
en alle dagen van ons leven. Amen.
Bidden bij brood en wijn van leven
Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor Jezus van Nazareth,
uw Zoon. Hij is uw Evenbeeld.
Hij is er voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen die het goed hebben
in dit leven, door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid.
Daarom zeggen wij U van harte dank
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.

Roep ons wakker, Vader, om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg.
Dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt
en wij hulp nodig hebben.
Roep ons wakker, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het leven van uw zoon,
zoals Hij ons gegeven heeft op de laatste
avond van zijn leven ...
(consecratie)

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap
met U, met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.
Wij noemen U de namen van (…).
En we bidden voor alle mensen die gestorven zijn.
Roep 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.

