Mededelingen

Slotlied

O, go in beauty, peace be with you,
till we meet again in the light (3x)

30 januari 2022
Vierde zondag c - jaar.
LICHTMIS

Vertaling:
Ja, ga in vrede, bewaar het mooie in jou,
tot we elkaar weer ontmoeten in het licht.
Zending en zegen
Wij nodigen elk van jullie uit
om een gezegende kaars mee te nemen.
Deze keer niet om thuis te laten branden,
wel om dit licht deze week te brengen
bij iemand die een beetje licht kan gebruiken,
om welke reden ook.
Het zal deze mensen ongetwijfeld deugd doen
jou te zien en dit vlammetje te laten branden.

Een hart dat licht uitzendt
In deze donkere wintertijd
zijn er volop sneeuwklokjes
die een belofte in zich dragen.
De belofte van hoop, van licht.
Het sneeuwklokje nodigt je uit
in het klokje te gluren
om zo een glimp
van een geel hart te zien.

SMAKELIJK!

Een hart dat licht uitzendt.
Zo laten we Maria stralen
op deze dag.

Dank aan de vele
bakkers en delers
van de pannenkoeken!

Lied Thich Nhat Hanh - Plum Village
Noteer deze datum:
Zondag 27 maart - 15u - Sint-Jozefkerk:

Lenteconcert
met groot talent van eigen
bodem, gevarieerde muziek en zang,
voor jong en ouder, voor elk wat wils.
Concert Scouts Tereken: Zaterdag 19 februari: 20u
Wie treedt op?
BAKKIE: ondertussen een bekende naam in het wereldje,
maar wist je dat hij zijn eerste optredens gaf als giver op
evenementen van Tereken? Over een paar jaar te zien op
Werchter, nu in de Terekenkerk!
YAANA: De woorden soepel, sierlijk en stijlvol pasten nog
nooit zo mooi samen. Yaana brengt met haar gracieuze
bewegingen op de mooiste muziek iedereen genadeloos in
vervoering.
LOLA: We hebben nog nooit een engel ontmoet, als dat
ooit zou gebeuren, zou ze zingen zoals Lola. Laat je
meevoeren in een ontroerend mooie stroom aan klanken!
WOUTER: Niemand kan zijn vingers zo gezwind over een
klavier laten glijden als 'de Wout'. De nieuwste revelatie
van Tereken treedt dan ook nu voor het eerst op.
Mis je afspraak met de geschiedenis niet en wees erbij!
En nog beter: de opbrengsten van dit concertje gaan
integraal naar het buitenlands kamp van de givers!
Er zijn slechts 150 tickets beschikbaar. Bestel je ticket:
https://forms.gle/Xvdomczpf5iaW2Fe9

Happiness is here and now,
I have dropped my worries
Nowhere to go, nothing to do,
no longer in a hurry.

Happiness is here and now,
I have dropped my worries
Somewhere to go, something to do,
but not in a hurry.
Vertaling
Het geluk is hier en nu,
ik heb mijn zorgen achtergelaten,
ik moet nergens heen, hoef niets te doen,
ik ben niet langer haastig.
Welkom
Het licht van Lichtmis
Grootouder
Maria, Jij wil Licht wil zijn voor ouderen,
Jij gaat met ons de weg
door de herfst en de winter van het leven.
Jij geeft ons ogen
die het mooie en het goede zien in jongeren,
maar ook de vraag van de zieke,
de zorg voor al wie eenzaam is
of te veel alleen.
Samen

Maria, wil Jij voor ons het licht zijn,
dat ons voorgaat.
Ouder
Maria, Jij wil Licht wil zijn voor alle ouders,
Jij brengt je licht
bij elke levensvraag die geen antwoord krijgt,
bij elke vrees voor morgen en later,
bij elke dreiging die de liefde tussen mensen
doet wankelen.
Samen
Maria, wil Jij voor ons het licht zijn,
dat ons voorgaat.
Vormeling
Ik zoek een vriendin, God,
iemand die met mij de fijne dagen deelt,
maar ook de moeilijke,
Iemand die met mij lacht,
die mij begrijpt, die altijd naar mij luistert
Wil Jij mijn vriendin zijn?
Samen
Maria, wil Jij voor ons het licht zijn,
dat ons voorgaat.
Kind
Weet Je wat ik fijn vind, Goede God?
Mensen die lachen.
Oma en opa zijn blij als wij op bezoek komen.
En als ik mijn best doe,
zijn andere mensen ook gelukkig.
Dankjewel voor alle lieve mensen
die goed voor mij zorgen.
En wil Jij altijd goed voor hen zorgen?
Samen
Maria, wil Jij voor ons het licht zijn,
dat ons voorgaat.
De catechisten ontsteken de kaarsen
van de vormelingen. Ondertussen klinkt het lied:

This Little Light Of Mine
This little light of mine, I’m gonna let it shine-3x
Let it shine, let it shine, let it shine
Everywhere I go, I’m gonna let it shine-3x
Let it shine …
Althrough the night, I’m gonna let it shine-3x
Vertaling:
Dit licht van mij, laat het schijnen,
overal waar ik ga, laat ik het schijnen,
doorheen de nacht en duisternis,
laat ik het schijnen.
Gebed om zegen

Communie

Karen Drucker

In the stillness of this moment there is peace
and I rest, and thrust, and breathe, and know
that in the stillness of this moment there is peace.
In the stillness of this moment there is love
and I rest, and thrust, and breathe, and know
that in the stillness of this moment there is love.
In the stillness of this moment I feel loved
and I rest, and thrust, and breathe, and know
That in the stillness of this moment I feel loved.
In the stillness of this moment I am peace
and I rest, and thrust, and breathe, and know
that in the stillness of this moment I am peace.
Vertaling:
In de rust van dit moment, is er vrede
… is er liefde,
… voel ik me geliefd,
… ben ik in vrede.
Om in stilte te lezen
Ooit al eens gedacht?
Vandaag haast ik me niet,
voor niets of voor niemand.
Vandaag wil ik de mens zien
en wil ik glimlachen,
ja... ook naar de kleine, dwaze dingen.
Vandaag wil ik ook in jou het licht zien.
Maar 'willen' is niet genoeg, ik moet er iets aan doen
Jezus' licht breekt door en daar wil ik getuige van zijn.
Mijn adem roept me halt toe: zo kan het niet verder.
Het licht breekt door en daar wil ik getuige van zijn!
Door even stil te staan, af en toe eens
neen durven te zeggen, straalt mijn hart licht uit.
Soms is het maar een kleine lantaarn op je weg.
Maar als ik even blijf stil staan
en het licht in mij binnenlaat,
merk ik dat ik Gods warmte en liefde geeft.
En zo komen alle lichtstralen van ieder van ons
samen tot één lichtbundel. Zijn Rijk!

Slotgebed
Maria, wij danken Jou voor deze viering
op dit feest van het Licht.
Dit licht willen wij meenemen
en door goedheid en dienstbaarheid getuigen
dat je zoon Jezus het Licht van de wereld is.
Wij vieren vandaag dat het leven
een wonder van liefde is.
Help ons hierbij,
wij vragen het op jouw voorspraak. Amen.

Meer en meer willen wij op Jezus lijken
en doen wat Hij gedaan heeft:
ons leven breken en delen met elkaar.
Zo wordt deze wereld
een koninkrijk van vrede
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, jouw Zoon.
Door Hem danken en eren wij Jou, Vader,
en vervuld van zijn Geest
dragen wij zijn boodschap verder uit
tot het einde der tijden.
Dan zullen wij Jou altijd loven,
danken en eren,
samen met Jezus, vandaag en alle dagen
van ons leven. Amen.
Onze Vader
Bidden we met open handen als teken
dat wij licht en kracht willen zijn voor elkaar:
Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen
Gebed om vrede
Na zijn dood kwam Jezus bij zijn vrienden
met een groet:
“Vrede zij met jullie, mijn vrede geef Ik jullie.
Ik blijf als een helder licht dichtbij"
Zijn vrienden begrepen deze groet
als een oproep om aan de mensen te vertellen
wat ze van Hem gezien en gehoord hadden.
Jezus, wij bidden Jou,
help ons om jouw vrede uit te dragen
en zo licht te zijn voor heel veel mensen.
Amen.
Die vrede en dat licht is met ieder van jullie.

God, jij wil Licht wil zijn
voor kleine en grote mensen,
Zegen deze brandende kaarsen,
zegen deze jonge mensen
die jouw kracht en sterkte willen doorgeven,
zegen de mensen die kaarsen meenemen
om ze uit te delen,
om licht te brengen bij anderen.
Zegen ons, God, om voor alle mensen
zo lief te zijn als Jij, niet alleen vandaag,
maar morgen en altijd. Amen.
De catechisten nodigen de vormelingen
per groepje uit om de brandende kaars
naar voor te brengen en bij Maria te plaatsen.

Een moment voor de kinderen
Lied Iria Schären - vertaling Els Van Kerchove

Diep in mij, ben ik kracht,
ben ik Liefde door Licht bewaakt.
Diep in jou, ben jij kracht,
ben jij Liefde door Licht bewaakt.
Diep in ons, zijn wij kracht,
zijn wij Liefde door Licht bewaakt.
Ja, wij openen onze harten,
tonen ons ware zijn.
Liefde woont in alle mensen,
liefde is waaruit wij zijn
Duiding bij het evangelie
Evangelie Lucas 2, 22-40
hiervoor staan we recht en
maken we 3 kruisjes

Acclamatie

Let my heart reflect Thy light
Let my heart reflect thy light Lord
As the moon reflects the light of the sun in love,
always in love. Hmmm.
Vertaling:
Opdat mijn hart jouw licht zou reflecteren Heer,
zoals de maan het licht van de liefdevolle zon
weerkaatst, altijd in liefde.
Geloofsbelijdenis hiervoor staan we recht
Wij geloven dat het licht van Jezus,
bestemd is voor alle mensen,
en alle plaatsen van deze wereld.
Wij geloven dat in ieder van ons licht is,
en dat wij de kracht hebben
het te laten schijnen voor alle mensen.
Wij geloven in het licht van God.
Hij wil ons zegenen en bewaren,
alle dagen van ons leven. Amen.

Voorbeden
Tot U goede God willen wij bidden
om woorden van licht en leven:
Dat Jezus’ licht mag doorbreken
voor zij die het moeilijk hebben
in deze donkere dagen.
Dat zij durven geloven
in de goedheid en de vriendschap van anderen.

In de stilte van mijn hart,
ben ik nu waar ik moet zijn.
Ik ben één met al wat is,
voel ik de, voel ik de rust.

Dat Jezus’ licht mag doorbreken
voor hen die ziek zijn of zich eenzaam weten.
Dat zij kracht putten uit de warme en menselijke
nabijheid van anderen om hen heen.

In de stilte van mijn hart, …

Dat Jezus’ licht mag doorbreken
door onze inzet en aandacht voor anderen.
Dat wij elkaar bemoedigen en sterken
met alle goeds.

In de stilte van mijn hart, …

Goede God, geef dat wij door onze inzet
voor goedheid en vrede,
voor elkaar en voor onze wereld,
het zout van de aarde, het licht van de wereld zijn.
Dit vragen we U door Jezus,
die altijd bij ons blijft. Amen.
Offerande
Toen Jezus groot was, ging Hij naar de tempel
in Jeruzalem om het paasfeest te vieren.
Dat deed Hij met zijn vrienden aan tafel.
Net als Hij gaan ook wij aan tafel
om God te danken en Jezus te gedenken.
Terwijl de tafel wordt klaargemaakt, is er de omhaling.
Want met ieders gave kunnen we samen gemeenschap
blijven vormen en vieren en danken. Dank je wel!

Lied

Home is where my heart is
I’m traveling a day, I’m traveling a year
I’m traveling a lifetime to find my way home (2x)
Home is where my heart is
Home is where my heart is, my heart is with me
Home is where my heart is, my heart is with you
Vertaling:
Mijn thuis is waar mijn hart is.
Ik reis elke dag, elk jaar.
Ik reis mijn hele leven
om de weg naar huis te vinden.
Mijn hart is bij mij, bij jou.

Gebed over de gaven
God, brood en wijn
zijn tekenen van ons zoekend geloof,
de belofte van onze inzet en engagement.
Gij blijft bij ons in brood en wijn,
en helpt ons te leven naar het voorbeeld van Jezus,
uw Zoon en onze broeder. 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, wij zeggen "dank Je wel"
want Jij hebt alles zo prachtig gemaakt:
de mensen en de dieren, de lucht en de vogels,
de bloemen en de zee,
het vele licht dat ons omringt.
Wij geloven dat Jij hier bij ons bent.
Dank Je voor alle mensen,
die voor ons zorgen, iedere dag opnieuw.
Laat jouw licht stralen,
Heer en breng ons uw vrede.

Dank Je wel, God voor Jezus,
jouw Zoon, onze Heer.
Hij toont ons hoe wij licht kunnen zijn voor elkaar.
Kom dan ook bij ons, zo vragen wij.
Nu we hier samen zijn, goede Vader,
denken wij met eerbied aan die laatste avond
toen Jezus, zoals wij nu,
met zijn vrienden aan tafel was (…).
hiervoor staan we recht

En wij bidden:
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Jezus was de vriend van groot en klein.
Wij vragen Je:
help ons mensen graag te zien,
niet alleen zij die van ons houden
maar ook de mensen die niet meetellen
in onze wereld.

Zegen ook alle mensen die gestorven zijn:
medeparochianen, vrienden en kennissen.
Heel speciaal noemen we vandaag (…)
In deze viering bidden wij
voor alle kinderen die gestorven zijn
of het moeilijk hebben.
moment van stilte

