ADVENT 2019

15 december 2019
3de Adventszondag - a jaar

VANDAAG zijn we solidair met mensen in

armoede: drink een tas soep aan een vrije bijdrage
om de actie Welzijnszorg Nationaal te steunen.
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.

Samen solidair
tegen armoede

1e adventszondag

Schrijf of teken je mee aan onze solidariteitsmuur?
Zie affiche op de tafel achteraan

Ook vandaag kan je nog meewerken om een
kerstcadeau te geven aan mensen
die bij Welzijnsschakel Tereken zijn aangesloten.
Neem een briefje mee met daarop
de samenstelling van een gezin voor
wie je een geschenk kan
meebrengen. Bezorg dit volgende
week mee of geef het af op het
secretariaat zodat de vrijwilligers dit
tijdig aan de mensen kunnen
bezorgen.

2e adventszondag

Zo wensen wij jou en vele mensen,
af en toe een lichtpuntje in donkere dagen,
op weg naar Kerstmis.
3e adventszondag

KERSTVIERINGEN
Kerstnacht:
24 december 24u met het Sint-Ceciliakoor
en een glas gluhwein of chocomelk.
Kerstdag:
25 december 10u30
gezinsviering met
jongerenkoor Mozaïek

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. Doe het snel: deze
week verzamelen we alle voorstellen!
PS Natuurlijk blijven wij wel de naam houden
'Geloofsgemeenschap Sint-Jozef, Tereken'.

4e adventszondag

Intrede
Advent is een tijd van voorbereiding
op de komst van Jezus.
Nog altijd brengt Hij licht in het leven van mensen.
Als geen ander koos hij de kant
van mensen die verdriet hebben,
van hen die aan de kant van de weg staan,
van hen die arm of zwak zijn.
Deze derde adventszondag
gaat over vreugde en dankbaarheid,
over solidariteit in al zijn vormen en
over sterk zijn om verder te bouwen aan Gods rijk.
"Samen willen we immers solidair zijn",
ook met hen die de voorbije tijd van iemand afscheid moesten nemen.
Hun kruisje brengen we in ons midden.
Voor zovelen en voor ons zingen we:
Lied

Lied ter overweging door het koor
Ik droom dat een Kerstmis zal komen
met meer dan alleen mooie bomen.
Met meer dan alleen mooie woorden.
Een Kerstmis met licht in je hart.
Dus reken nu af met wat is geweest,
maak met liefde en vrede van Kerstmis een feest.
Ja, reken nu af met wat is geweest,
maak met liefde en vrede van Kerstmis een feest!
Want hoe kan jij kerstnacht gaan vieren
als mensen nog doden als dieren,
als mensen nog azen als gieren,
als men aalmoes en liefde verwart.
Dus reken nu af met wat is geweest, …
En als wij dan samen gaan bouwen
met eerlijk en open vertrouwen,
als we meer van elkaar zouden houden,
was dat dan geen hele mooie start.
Dus reken nu af met wat is geweest, ...

Slotgebed
Goede God,
wij willen niet naar het donker blijven staren,
wij willen ons SAMEN inzetten Tegen Armoede.
Verbonden met anderen krijgen mensen
nieuwe kansen en hoop op een beter leven.
Daarom willen wij het beste van onszelf geven.
Gij helpt ons daarbij, dank Je wel! Amen.
Slotlied

Welkom
Wij zijn hier samen om een stukje weg af te leggen
naar Kerstmis toe. In ons groeit het verlangen
verbonden te zijn met God en met elkaar.
En verbonden met hen die de voorbije tijd
een dierbaar iemand moesten afgeven.
Laten wij verbonden zijn
in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

Terwijl de derde adventskaars
wordt ontstoken bidden we om Gods nabijheid.

Gebed om nabijheid
God, met de derde kaars van de adventskrans
zeggen wij "ja" op uw vraag
om in ons geboren te worden.
Uw naam is "Ik zal er zijn".
Wij bidden dat Gij te zien zijt
in het werk van onze handen
en verstaanbaar in de woorden die wij spreken.
Zo kan uw licht groeien in ons leven. Amen.

Mededelingen
Zending en zegen
De derde kaars brandt, de derde slogan klinkt:

Samen solidair tegen armoede.
Laten we deze adventstijd verder zetten
in solidariteit met elkaar, veraf en dichtbij.

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

Lied

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.
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 te komen
tot vrede en geluk onder de mensen. Amen.
Onze Vader

Het is weer zover, het is weer advent,
wacht eens de tweede kaars gaat aan.
Een lied over licht, een lied dat je kent,
laat het maar horen, hef het maar aan!
Wat een geluk en zing het maar luid:
"Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit!"
Wat een geluk en zing het maar luid:
"Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit!"
Het is weer zover, het is weer advent,
zie ik dat goed, doet drie het ook?
Ja drie doet het ook, je raakt al gewend.
Licht van een licht, verga niet in rook!
Wat een geluk en zing het maar luid:
"Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit!"
Inleiding op de lezingen

Vredewens
Vrede begint waar iemand de hand legt
op de schouder van de ander,
waar bruggen worden gebouwd
over de kloof van culturen heen,
waar mensen respect tonen voor elkaar,
waar men elkaar helpt is in tijden van nood,
waar mensen elkaar zien als zussen en broers .
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een teken van vrede.

Communie

God komt redden, horen we Jesaja zeggen.
Ook in Jezus’ tijd keken de mensen uit naar
de komst van de Redder. Jezus zegt: zie maar:
"Blinden kunnen weer zien, lammen lopen en mensen
staan op en zijn gelukkig.

Eerste lezing

Jesaja, 35, 1-6a.10

Lied
Tov, tov tov meod, God is super! God is groot!
Tov, tov tov meod, ik ben graag Zijn bondgenoot.
't Licht van honderdduizend sterren
is al eeuwen onderweg
en elke ster heeft zijn planeten,
is dat niet fantastisch zeg?
Tov, tov tov meod, God is super…

Sneller dan het snelste vliegtuig
draait de aarde rond de zon
Die geeft ons warmte van een afstand
duizend keer de horizon.
Tov, tov tov meod, God is super…

Wij dragen een steentje bij voor kinderen
en volwassenen die minder kansen krijgen
omdat ze in armoede leven. Daarvoor bidden wij.
Uw licht breekt door waar mensen delen.

Elk moment schept God de Vader
pool tot aan de evenaar
De wereld waar wij mogen wonen
in een oogwenk is hij klaar.
Tov, tov tov meod, God is super…

Wij dragen een steentje bij voor onszelf
en willen vaker naar binnen kijken.
Zo krijgen we meer oog voor de nood van anderen
en steken we zelf makkelijker
de handen uit de mouwen. Daarvoor bidden wij.
Uw licht breekt door waar mensen delen.

Toen God zag wat Hij gemaakt had,
weet je wat Hij toen besloot?
Dat de mens er mocht voor zorgen!
Wij zijn dus Zijn bondgenoot.
Tov, tov tov meod, God is super…

Evangelie

Matteüs 11, 2-11
Jezus, ik denk aan Jou,
Jezus, ik spreek over Jou,
Jezus, ik hou van Jou.

Homilie
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, grond van alle bestaan
die ons het leven ten volle gunt.
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
onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn
helpt ontdekken.
Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap die probeert te leven
naar Gods droom om mee te bouwen
aan een betere toekomst.
Ik geloof dat leven sterker is dan de dood.
Ik geloof dat ieder mens door God geroepen is
en voor altijd in Hem geborgen. Amen.
Voorbeden
God van leven,
Wij dragen een steentje bij voor kinderen
die te maken hebben met tegenslag, ziekte
of armoede. Daarvoor bidden wij.
Uw licht breekt door waar mensen delen.
Wij dragen een steentje bij voor kinderen
die op de vlucht zijn en hun thuis hebben
moeten verlaten. Daarvoor bidden wij.
Uw licht breekt door waar mensen delen.

Tijdens de offerande maken we de tafel klaar
De omhaling komt ten goede aan de werking van
Welzijnzorg 2019, een organisatie die mensen in
armoede helpt. Want SAMEN zijn we SOLIDAIR.
Dank voor uw gift!

Gebed over de gaven
God, Gij doet ons geloven in een nieuwe wereld
Met dit brood en deze wijn zegent Gij ons
samenzijn als een nieuw begin van solidariteit
naar het voorbeeld van Jezus. 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 omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de 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 aandacht
en begrip voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren. Hij was een engel
van een mens en een 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.

