
Lied 

Als door 't lied van de armen ons Christus spreekt 
en de nood in een vreugdelied openbreekt, 
dan heeft God .. 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God ... 
 

Zegen 

 

Bouw mee aan de  

virtuele wolkenkrabber!  

Met jouw stem stapt  

Welzijnszorg straks naar de 

bevoegde minister.  

Teken de petitie: 

https://

onbetaalbaar.welzijnszorg.be 

Ontvang je graag de teksten van de 

zondagsvieringen op Tereken enkele dagen 

voordien? Geef je mailadres door aan: 

lieve.vandriessen@telenet.be 

 

Ontvang je graag de nieuwsbrief van onze parochie 

Heilige Nicolaas Van Myra? Dat kan via deze link: 

https://kerknet.us4.list-manage.com/subscribe?

u=1cd50eadf36d5cba3e3294ee9&id=0c39c19c12 

 
Heb je nood aan een babbel  

of een telefoontje: 

laat het ons weten: 

Dekenij: 03 776  08 22 

Lieve: 0479 50 77 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgelmuziek 

 

Welkom 

Welkom u allen,  

om samen met zovelen in de wereld 

de derde adventszondag te vieren. 

Kerstmis komt dichterbij en daarmee  

ook het licht van Gods liefde. 

 

De lezingen van vandaag geven aan  

dat het om concreet licht gaat  

voor mensen die echt in de duisternis zitten. 

Mensen wiens hart gebroken is.  

Mensen die gevangen zitten  

in vooroordelen en angst. 

Mensen die in onmenselijke woonsituaties leven. 

Welzijnszorg vraagt voor hen  

bijzondere aandacht. 

 

Gerechtigheid hoort er te zijn voor iedereen. 

We kijken uit naar Iemand  

die iedereen bij de hand neemt.  

Laten we ons hart daarvoor openzetten  

onder de barmhartigheid van + de Vader,  

de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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Bij de vlammetjes van hoop en solidariteit 

in onze straten ontsteken we 3 kaarsen  

op onze adventskrans. 

Vanuit het verlangen  

dat het solidaire licht mag groeien 

samen met onze verbondenheid met God, 

tot een huis waar iedereen welkom is. 
 

We nodigen u uit om ook thuis drie kaarsen  

van uw adventskrans aan te steken 

terwijl we 3x zingen: 

 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister  
tot mij spreekt. 
Jezus, u bent het licht in ons leven. 
Open mij voor uw liefde, o Heer ! 
 
Bidden we samen: 

Dag eerste licht, dag God onder mensen. 

Gij doorbreekt de kou 

en geeft ons een warm hart. 

 

Dag tweede licht, dag God met mensen. 

Gij roept ons op  

om ons hart te openen voor elkaar. 

 

Dag derde licht, dag God in mensen. 

Gij zijt een lichtend spoor doorheen de eeuwen 

en brengt de harten van mensen 

steeds weer bij elkaar. 

 

Jezus, U bent het licht in ons  leven … (2x). 
 
Stiltemoment 
we leggen de deurhanger in de open handen 

    

Bidden wij om Gods barmhartige  

aanwezigheid 

Gij zoekt ons, wilt bij ons wonen. 

Overtuigd van eigen gelijk verhinderen we echter 

vaak uw weldoende werking op ons leven. 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Gij zoekt ons, wilt bij ons wonen. 

Overtuigd van eigen gelijk hebben we echter vaak 

geen oog voor mensen die uw rijk tastbaar 

en zichtbaar maken. 

Christus, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Gij zoekt ons, wilt bij ons wonen. 

Overtuigd van eigen gelijk zien we te weinig in  

dat we ons eigen geluk en het geluk van hen 

die we graag zien in de weg staan. 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

Bezinning na de communie 

 

 

Slotgebed  om samen te bidden 

Gij die als een verre stem weerklinkt, 

Gij die ons roept 

om anderen warmte en onderdak te bieden, 

doe ons uw stem horen. 

Laat uw aangezicht zien in Jezus Messias 

die als een weerloos kind 

ons leven is binnengekomen. 

Hij gaf kleine mensen hoop  

door bij hen te gaan wonen. 

Geef ook ons de genade 

om klein en weerloos te worden als een kind. 

Dan zal er toekomst zijn en vrede 

voor iedereen op aarde 

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.   

 

 

 

 

 

 

 

HET ZAL NIET ‘IETS’ 

MAAR ‘IEMAND’ ZIJN 

Kris Buckinx,  
april 2020 
 

Hoop brengen  

in bange tijden, 

recht laten geschieden 

waar veel onrecht is, 

genezing voor wiens hart gebroken, 

bevrijding voor wie vast zit in oordeel en in angst. 

Van mooie woorden zal het heus niet komen, 

papier is heel geduldig weet u wel. 

Door wijsheidsstromen vloeiden vele woorden, 

massa’s ideeën raasden door de geschiedenis. 

Zij die arm zijn trekken nog steeds aan ‘t kortste eind, 

rijken willen vooral rijker worden. 

Neen, de boodschap is dat ieder hoop mag putten, 

dat ieder vree en vreugde, toekomst vinden mag. 

 

‘t Zal gebeuren dat een ongekende op zal staan, 

midden tussen jullie door zal lopen, 

angst en wanhoop met zich meeneemt 

en een spoor van licht en goddelijke vonken  

achter laat. 

Geloof dat Hij te kennen is in de kleine goede daden, 

de zorg, het volgehouden mededogen, 

de blijdschap, de verwondering  

om het goede en het schone, 

en meest van al,  

waar Hij aan kleine mensen recht verschaft. 

uit de liturgiemap van Welzijnszorg 



Zij hebben Hem herkend, Vader, bij het breken 

van het brood toen zij maaltijd hielden 

om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden(…) 
 

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

Trouw aan Jezus' woord, Vader, breken wij  

dit Brood en danken U voor deze Beker.  
 

Wij gedenken al wat Jezus  

ons heeft voorgeleefd  

en maken zijn voorbeeld tot het onze. 
 

Gedenk in uw goedheid allen die ons  

zijn voorgegaan (…). 

Zij leven in onze gedachten en zijn levend bij U. 
 

Laat uw Geest rusten op deze gaven. 

Dat deze symbolen ons spreken van Jezus' dood 

die tot leven wekt. Dat wij openstaan voor alles 

wat Hij ons geleerd heeft. 

Dat wij vervuld worden van zijn liefde. 
 

Onze Vader 
Bidden wij met open handen, in verbondenheid 

met allen die ons gebed nodig hebben. 

 

Vredeswens 

Heer Jezus Christus,  

open onze ogen en verruim ons hart, 

zodat wij met open handen werken aan de vrede  

waarop de wereld al zolang zit te wachten. 
De vrede van God die tegemoet komt, zij altijd met u.  

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding op de lezingen 
De profeet dankt God om zijn zending om gebroken 

mensen te helen. Ook Johannes de Doper weet zich 

geroepen om mensen voor te bereiden op de komst 

van de Messias. 

 

Lezing  Jesaja 61, 1-2a, 10-11  

 

Een moment voor de kinderen 
Wie van de kinderen nog niet de 

kans had om de deurhanger te 

maken, nog steeds te vinden op: 

https://sintjozeftereken.be 
Eveneens de deurhanger die 

volwassenen wekelijks oproept 

om op te komen tegen armoede.  

  

Evangelie   
Johannes 1, 6-8, 19-28  
Terwijl we onze drie kruisjes 

maken, zeggen we: Jezus, ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek met jou, 

Jezus, ik hou van jou. 
 

Homilie 
 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in Hem die geen andere naam heeft  

dan: IK-ZAL-ER-ZIJN-VOOR-JOU, 

Jahwe, God van mensen. 

Die ons uitnodigt om voor elkaar licht te zijn, 

hoop, sterkte en warmte, troost en toeverlaat. 

 

Ik geloof in de tekenen die Hij ons geeft: 

profeten die spreken en armen die opstaan, 

kleinen die groot worden genoemd 

en mensen die kiezen voor elkaar. 

 

Ik geloof in zijn teken bij uitstek, Jezus, zoon  

van mensen, gezalfde van God en vreugdebode, 

kwetsbaar als ieder mens maar  

trouw in de liefde, tot in het uur van zijn dood. 

https://sintjozeftereken.be


Ik geloof in het werken van zijn Geest 

die waait waarheen Hij wil,  

die ons in beweging brengt  

en ons bemoedigt wanneer wij twijfelen, 

die vuur en kracht is,  

nieuwe toekomst en leven voor allen. 

 

Voorbeden 

Uitkijkend naar de komst van Jezus, 

bidden wij tot onze God en Vader. 
 

Om mensen zoals de profeet Jesaja: 

mensen die hun stem verheffen  

in naam van de stemlozen,  

in naam van de eenzamen,  

de moedelozen en de uitgeslotenen. 

Om mensen die streven naar gerechtigheid. 

Dat wij dergelijke mensen mogen ontmoeten. 

Dat wij dergelijke mensen mogen worden. 

En Gij, God, zo in ons midden komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om mensen zoals Johannes de Doper, 

mensen die door hun woord en hun leven  

getuigen van Jezus, de Christus. 

Dat wij dergelijke mensen mogen ontmoeten. 

Dat wij dergelijke mensen mogen worden, 

want verlangend zien wij naar U uit. 

Laat komen, Hij die komen zal … 
 

Om mensen zoals Maria, Jezus’ moeder, 

mensen die open en ontvankelijk zijn 

voor de komst van de heilige Geest in hun leven. 

Dat wij dergelijke mensen mogen ontmoeten. 

Dat wij dergelijke mensen mogen worden. 

Gij komt zo in ons midden, God. 

Laat komen, Hij die komen zal … 
 

Offerande 
Vanuit de Heilig-Hartschool werden spulletjes  

ingezameld en in een winkelkar samengelegd. 

Zo kunnen mensen in nood worden bijgestaan.  

Terwijl de tafel wordt klaargemaakt en er muziek klinkt, 

kan u hiervan de foto's zien. 

 

Welzijnszorg vraagt ook om uw financiële steun. 

Dat kan via het nummer:BE 21 0000 0000 0303. 

Vanaf een bedrag van € 40 euro in 2020 krijg je 

een belastingvermindering van 60%. 

 

EEN DIKKE DANK JE WEL VOOR DEZE INZET!!! 

 

 

Gebed over de gaven 

God van licht en leven,  

hebt Gij U naar mensen toegewend. 

Gij zijt vrijgevig met uw genade. 

Aanvaard ook deze gaven en wil ze heiligen. 

Heilig ook ons in ons doen en laten,  

zodat wij voor anderen worden  

wat wij zelf tot ons willen nemen:  

brood ten leven. Amen. 

 

Bidden wij 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. 

 

Hoe moeten wij U danken, Vader, 

voor het geluk dat ons geopenbaard werd 

in Jezus, uw Zoon. 

Met Hem willen wij U danken 

dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt 

aan de kleinen en de eenvoudigen. 

Met Hem willen wij U danken 

dat Gij voor ons toekomst opent 

en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 

Daarom loven en prijzen wij U en noemen U: 

Barmhartige Vader, wij danken U  

voor Jezus Christus, die één van ons geworden is. 
 

Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend  
dat zijn Geest aanwezig is 

overal waar liefde woont, 

overal waar mensen in elkaar geloven, 

overal waar mensen vergeving schenken 

en elkaar de hand reiken. 

 

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 

als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 


