
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 

Op de vooravond van Kerstmis mag je vanuit 

onze parochie online een bericht verwachten:  

bij kerststallen willen we met mooie muziek en 

teksten biddend de avond te starten. 

   

Op Kerstdag willen we verbonden vieren.  

Daarom delen we graag via livestream op youtube 

- sintjozeftereken de kerstviering om 10u30.  

Sinds voorbije zondag werken we samen met alle 

lokale geloofsgemeenschappen om vanuit de  

Sint-Jozefkerk een deugddoende viering aan te 

kunnen bieden. 

 

Daarnaast is er via radio, TV en internet 

nog een heel breed aanbod van 

kerstvieringen om aan te sluiten.  

 

Op televisie: 

- Om middernacht vanuit de kerk van 

Sint-Finian in Clonard (Ierland)  

- Op Kerstdag om 10u via de regionale zenders AVS 

en TV Oost: viering met de bisschop Lode van Gent 

vanuit de kapel van het UZGent  

- Op Kerstdag om 11u: op één: vanuit de Dominique 

Saviokapel in Morges (Zwitserland).  

Aansluitend volgt de kerstboodschap van paus 

Franciscus vanop het Sint-Pietersplein in Rome. 

 

We hopen dat je persoonlijk of in gezinsverband  

kan meevieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgelmuziek 

 

Welkom 

In deze periode beleven we de kortste dagen  

van het jaar. 

Het lijkt wel of de duisternis het wint van het licht. 

Maar hier binnen brandt het licht volop: 

vier adventskaarsen,  

want Kerstmis komt nu wel heel dichtbij. 

Welkom, gij allen die uitkijkt naar de komst  

van het Licht van de wereld:  

Jezus Christus, het Kerstekind. 

Welkom in de naam van + de Vader, de Zoon  

en de H. Geest. Amen. 

 

Bij de vlammetjes van hoop en solidariteit 

in onze straten ontsteken we 4 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 vier kaarsen  

van uw adventskrans aan te steken 

terwijl we 3x zingen: 

 

 

 4e zondag Advent- jaar b   
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Bidden we samen: 

Dat ook ons ja-woord, gericht tot God, 

zichtbaar mag worden 

in het werk van onze handen, 

in de woorden die wij spreken 

en zo de vlam van de hoop brandend houdt 

in het hart van ieder van ons. Amen. 

 

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

    

Bidden wij om Gods barmhartige  

aanwezigheid 

Goede God, Gij wilt onder ons wonen: 

open onze ogen  

voor de boodschapper van uw vrede. 

Hij is het licht van de wereld. 

Maak ons vrij om Hém te ontvangen, 

die de vervulling is van uw beloften: 

Jezus Messias, vandaag en alle dagen die komen. 

Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
Twee mensen ontmoeten we vandaag,  

belangrijke schakels in de lange 

geschiedenis van God met de mensen: David en Maria.  

Zij zijn voor ons als een spiegel.  

God wil tussen de mensen wonen. Daar is zijn plaats.  

In en met mensen alle dagen op stap gaan,  

zo wil God zijn.  

Doorheen mensen, doorheen hun spreken en doen  

zich laten zien in de wereld, zich laten zien aan de ander.  

 

Lezing  2 Samuel 7, 1-5, 8b-11, 16  

 

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  Lucas 1, 26-38 
Terwijl we onze drie kruisjes maken, zeggen we: 

Jezus, ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek met jou, 

Jezus, ik hou van jou. 
 

Slotgebed  om samen te bidden 

Goede God, Gij kent ons verwachten, 

Gij zegent ons met liefde, 

Gij wekt in ons vertrouwen en hoop wekt. 

Geef ons een open oog, een helder zicht 

hoe ook wij licht kunnen zijn 

in deze duistere wereld. 

Open ons hart en kom er wonen, 

zodat er aandacht is  

voor de meest zwakke mensen 

in onze samenleving. 

Vandaag en alle dagen die komen. Amen. 

 

Lied 

Nu zijt wellekome, Jezus, deelgenoot 
van mensen die nog dromen voorbij aan dood. 
Leven met zovelen en daarmee gelukkig zijn, 
alles willen delen en toch niet minder zijn.  
Kyrieleis. 
 

Nu zijt wellekome, verre, vreemde mens. 
Dat wij aan angst ontkomen, verstaan jouw wens 
ooit te zullen leven in een wereld omgekeerd, 
waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd. 
Kyrieleis. 
  

Nu zijt wellekome, toekomstmens in mij, 
die als een kind wil wonen herboren, vrij. 
In het land van morgen dat de lieve vrede kent, 
waar wij zijn geboren, gezien, aanvaard, erkend. 
Kyrieleis. 
  

Zending en Zegen 

 

 

 

 

Voor de kerstvieringen: 

zie achterzijde 

 

 

 

 
 

https://sintjozeftereken.be


Onze Vader 
Bidden wij met open handen, in verbondenheid 

met allen die ons gebed nodig hebben en  

uitkijken naar Gods komst onder ons. 

 

Vredeswens 

Wil ook aan ons, God, 

uw Geest van vrede schenken, 

net zoals Ge toen bij Maria deed. 

Laat uw liefde ons overschaduwen 

en in ons hart een bron van vreugde ontspringen. 

Maak van ons mensen  

die met alles wat wij hebben en wie wij zijn  

"ja" zeggen op uw uitnodiging 

om uw vrede in ons geboren te laten worden. 

  
Communie 

 

Bezinning na de communie 

 

IS GEWOON GOED ZIJN, NIET GENOEG 

MENEER?  

Kris Buckinx, april 2020 
-Hij doet boodschappen voor de buurvrouw, 

steunt iedere maand ‘Artsen zonder grenzen’, 

en voor de ‘Warmste week’ bedenkt hij steeds iets 

nieuws. Is dat niet goed, meneer? 

- Jazeker, dat is fantastisch, zo moesten er meer zijn. 

Maar is dat voldoende voor wereldwijd heil, 

voor diepgaand leven voor allen, voor bevrijding, 

voor de ondergang van boosdoeners  

en de verheffing van kleinen? 

- Oh meneer, dat zijn wel hele 

grote woorden, 

daar is geen beginnen aan. 

- En toch is dat de oproep!  

Onze bestemming. 

- Maar meneer … 

- Niets te maren! Doe je mee? 

Van belang is dat je blik de juiste is,  

‘t centrum van de actie ben niet jij, 

het plan is immers veel te groot voor jou, 

wel ben je ‘n hoogst belangrijke medestander, 

zonder jou zal ‘t niet gaan. God, … ja, Hij voert aan. 

Hij wil je bewonen. Zijn menslievendheid krijgt in 

jullie daden, handen, voeten, een gezicht. 

- Het ‘goed-doen’ blijft dus ‘t zelfde, alleen de spirit 

onderscheidt? En wat winnen we daarbij? 

- Zelfs de allerkleinste bijdraag is OK, 

stress om nooit genoeg, dat is niet nodig, 

ook het falen en gesukkel tellen mee. 

Zelfs het nietsdoen en het bidden. 

Inderdaad, je krijgt verantwoordelijkheid, 

maar ook de vrijheid, die is groot. 

Samen met velen is het onvermoede mogelijk 

De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn, 

God zal al in allen zijn. 

- Inderdaad: “Zie de dienstmaagd van de Heer, 

mij geschiede naar uw woord.” 

Homilie 
 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeden 

We bidden voor alle kinderen 

die een groot hart hebben voor anderen, 

die met een lief woord en een warm gebaar 

anderen opnemen in de groep. 

Open ons hart voor deze kinderen. 

We bidden voor alle mensen 

die zich inzetten voor een betere wereld. 

Bijvoorbeeld door hun acties  

voor Samen Tegen Armoede 

of voor de Warmste Week 

zorgen ze ervoor dat meer mensen 

een goede woning krijgen. 

Open ons hart voor deze mensen. 

Laat komen Hij die komen zal, … 
  

Bidden wij voor onszelf. 

Dat wij kunnen luisteren naar het stille verhaal 

van het leven om ons heen, 

dat wij rust willen zoeken om het 

kloppen van ons hart in ons binnenste te horen, 

dat wij bij alles wat de wereld op ons afstuurt 

mens zullen blijven. 

Laat komen Hij die komen zal, …. 
 
 
 
 

  



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. 

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. 

 

Offerande 
 

Gebed over de gaven om samen te bidden 

Goede God, hier aan tafel  

nemen wij brood en wijn in handen, 

tekens van uw verbond met ons. 

Wij bidden U 

dat wij, brekend en delend, 

steeds meer thuis raken bij U 

en elkaar tot zegen zijn. 

Dat vragen wij U door Hem 

die Gij ons zond, Jezus Messias,  

uw Zoon en onze Heer. 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 eenvoudige mensen. 

Met Hem willen wij U danken 

dat Gij voor ons toekomst opent 

en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 
 

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  

durven geloven, 

overal waar mensen vergeving schenken 

en elkaar de hand reiken. 

Daarom zingen wij U toe: 

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 

als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 

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, breken wij hier 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, 

maar, meer nog, zijn zij levend bij U. 

 

Laat uw Geest rusten op deze gaven. 

Dat deze heilige symbolen 

ons mogen spreken van Jezus' dood  

die tot leven wekt, 

dat wij mogen openstaan  

voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, 

dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. 
 


