Feest van Heilige Familie
29 december 2019 - a jaar

Welkom aan "de Koningen van de Velle"

Intredelied

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
Christe, Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jesus is geboren in de heilige kerstnacht
van een maged reine die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

We nodigen je alvast graag uit voor de
nieuwjaarsreceptie van onze geloofsgemeenschap.
Deze impulsavond gaat door op vrijdag 17 januari
om 19u30 in Ons Huis. Je hoeft niet in te schrijven:
je bent hoe dan ook welkom voor deze avond
van poëzie, zang, babbel, knabbel en ontmoeting.

BENEFIETCONCERT in onze Sint-Jozefkerk
tvv Welzijnsschakel & Welzijnszorg Tereken
en VLOS: zondag 9 februari om 15u.
Noteer alvast!
Zondag 23 februari om 15u
wordt Lode Van Hecke in de kathedraal
tot Bisschop van Gent gewijd
in opvolging van Luc Van Looy.
Als parochie denken we erover busvervoer
te voorzien aan de richtprijs van € 15.
Ben je daarvoor geïnteresseerd, bezorg ons je
contactgegevens: lieve.vandriessen@telenet.be
of vul je naam in op de lijst achteraan in de kerk.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen,
kijken we of de busreis doorgaat
of we via ander vervoer
(samen) reizen.

D’herders op de velden hoorden een nieuw lied:
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
"Gaat aan geender straten
en gij zult hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is ’t geschied, voorwaar."
Kyrieleis.
D’heilige drie Koon’gen uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand.
Z’offerden ootmoedelijk mir, wierook en de goud
’t ere van den Kinde dat alleding behoudt.
Kyrieleis.

Verwelkoming
Kerstmis ligt achter ons.
Aan ons om in het komende jaar
de geest van Kerstmis,
de geest van vrede en verdraagzaamheid
tot werkelijkheid te maken.
Traditioneel vieren we op de zondag na Kerstmis
het feest van de Heilige Familie.
Vandaag willen wij dit feest verbreden:
samen vormen we één grote mensenfamilie,
eenheid in verscheidenheid.
Het evangelie brengt ons in herinnering dat,
ook nog op onze dagen, Jozef, het Kind en zijn moeder
op de vlucht zijn. In veelkleurige rassen, talen en culturen
verblijven zij onder ons,
als vreemdelingen, als vluchtelingen.

Gebed om nabijheid
Goede God,
het oude jaar bijna ten einde,
het nieuwe jaar op komst zoveel doet ons vasthouden
aan wat voorbij is zoveel vreugde en verdriet,
zoveel lief en leed het doet ons stilstaan bij onszelf,
bij de ander en bij Jou.

Communie Lied: Ik est né, le devin enfant

God, het oude jaar bijna ten einde,
het nieuwe jaar op komst zo merken wij
welke kansen wij lieten liggen
en waar wij vreugde uitstraalden,
wat wij hebben genomen
en wat gegeven.

Gebed om zegen voor onze wereld
Aan het einde van deze viering,
willen wij samen bidden tot God,
die ieder van ons het nieuwe jaar inzendt.
Dat wij de dagen met goedheid vullen.

God, het oude jaar bijna ten einde,
het nieuwe jaar komt ons tegemoet:
dat wij kunnen loslaten
en openstaan voor wat komt,
met Jou dicht bij ons.

We brengen God alle eer toe

Om in stilte te lezen
Klein danklied Ad den Besten
Gij hebt, God,
dit broze bestaan gewild,
hebt boven 't naamloze mij uitgetild, laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende
zekerheid,
dat ik niet uit dit smal
en onvast bestand
van mijn bestaan
zal vallen
dan in uw hand.

Voor hen die niet meer kunnen geloven
in de goedheid van deze wereld.
Dat zij door het goede dat ook gebeurt
terug licht zien.
Voor hen die erop uitrekken naar
verre landen om armoede en ziekte te bestrijden:
dat zij in het nieuwe jaar sterkte vinden
om hun taak goed te vervullen.
Voor hen die gezonden zijn met aandacht voor
zieken, eenzamen, ouderen, mensen in nood:
dat zij dit ook in het nieuwe jaar kunnen
doen vanuit liefde en respect.
Voor allen die op school leren en studeren:
dat zij in het nieuwe jaar een goed klimaat
scheppen en een goede werksfeer.
Voor onze kerkgemeenschap in Sint-Niklaas
en in de ruimere wereld:
dat verbondenheid groeit
over de geloofsgemeenschappen heen
Voor ons allen zoals wij hier bijeen zijn:
dat wij in het nieuwe jaar opkomen
voor elkaar en niemand laten vallen.
Zegen ons allen bij de taak en zending
die ieder van ons wacht. Amen.
Lied Steal away
Mededelingen en zending
Lied
Drie koningen groot van macht

Dank aan de koningen van de Velle!

Laat de Geest die Hem bezielde
nu over ons komen
zodat wij leven in uw aanwezigheid,
en Jezus herkenbaar is in ons leven
Verbind ons met allen
die ons zijn toevertrouwd,
met onze liefsten en met hen
die ons levenspad kruisen.
Verbind ons met allen die een thuis zoeken,
die op zoek gaan naar een beter land.
Verbind ons ook over de dood heen met hen
van wie we reeds afscheid moesten nemen.
We bidden in het bijzonder voor (….).
Verbind ons met U,
die de kern van ons leven bent,
dat uw liefde mag doorschijnen in ons,
en wij uw beeld zijn,
levend lichaam van Christus.
Onze Vader
Gebed om vrede
Jezus, bij jouw geboorte zongen de engelen
vrede toe aan mensen van goede wil.
Ook vandaag schenk jij vrede,
aan mensen die onderdrukt en vernederd worden,
aan mensen die leven midden oorlog en geweld,
aan gezinnen waar spanningen heersen,
aan mensen die het moeilijk hebben.
Jij geeft die vrede ook aan ons.
Moge wij ze met open handen doorgeven
aan elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods
Gebed
God, Jij doet ons groeien
in geloof, hop en liefde.
Jij keert ons naar elkaar en de ander.
Jij keert ons naar Jou
en brengt ons samen als jouw gezin.
Mogen wij dat Goede Nieuws
blijven horen, zien en beleven. Amen.
Inleiding op de lezingen
God draagt al wie op de vlucht is, een warm hart toe.

Eerste lezing

Offerande

Waar de oorlog teistert, waar de honger woedt
moeten ze uit huis vandaan en zwerven dan voorgoed.

De koningen van de Velle zingen jaarlijks voor
Pater Vincent Van Vossel. Deze moedige tachtigjarige,
afkomstig van de Velle, is reeds vele jaren missionaris in
Irak, Bagdad. Daar houdt hij een parochie levend,
in alle omstandigheden. Met dank bij voorbaat!

Herman van Veen
Ze trekken over bergen, doorkruisen de woestijn
of zwerven over zeeën om vrij te zijn.

De eeuwen door klinkt in de nacht
steeds diezelfde bange klacht:
waar is thuis? Waar is thuis?
Iedereen blijft hopen
dat hij nog een toekomst heeft,
rust voor zijn vermoeide hoofd
een plek waar hij in vrede leeft.
Laat me niet verrekken, pak me bij de hand
en we vinden misschien samen
ooit nog een beter land.
Als je maar dichtbij blijft, gaan we hand in hand
en zullen we de grens passeren
van een nieuw en beter land.

Lied

Geen wieg voor een koning

Evangelie

Matteüs 2, 13-15, 19-23
Jezus, ik denk aan Jou,
Jezus ik spreek over Jou,
Jezus, ik hou van Jou.

Homilie

Geloofsbelijdenis
Wij geloven in God, de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.
Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.
Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het rijk van God mee te bouwen.
Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.
Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Lied: O little Town of Bethlehem
Gebed over de gaven
God, die voor ons tegelijk Vader en Moeder zijt,
wij zijn hier bijeen rond uw tafel
als één grote familie.
In dit brood en deze wijn bieden wij U
het werk van al onze moeders aan,
de inzet van al onze vaders,
de goede wil van onze kinderen en jongeren.
Samen willen we werken aan een liefdevolle wereld
zoals Gij die voor ons bedoeld hebt. Amen.
Tafelgebed
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.

Gij gaat aan ons voorbij, God
als een mens aan een ander mens.
Gij komt bij ons binnen
verwacht of onverwacht
Gij doorkruist ons leven.
En altijd weer laat Gij ons voelen:
'Ik ben met jou verbonden'
Gij vraagt ons om er te zijn voor anderen
en om liefde te worden zoals U dat bent voor ons.
In die gezindheid zijn we hier bijeen
om het verhaal van Jezus
verder te zetten met ons leven,
om zijn woorden door te vertellen,
en zijn daden van genezing en vergeving
verder te doen.
Daarom zingen we:

Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning.
Om net als Hij deed op die laatste avond (…)
instellingswoorden

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning.

