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In een wereld van hoop

Lied

Komt allen tezamen jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethelehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning.
De hemelse engelen riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden.
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning.
O Kind ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefd’ in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte.
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning.
Welkom
Terugkijken op het voorbije jaar,
vooruitkijken,
met een boodschap van hoop!
filmpje

Gebed om nabijheid
Goede Vader,
Zoals het kindje in Parijs,
willen wij vertrouwen op uw nabijheid
ook en vooral in moeilijke momenten.
'Bloemen en kaarsen
zijn er om ons te beschermen';
In deze Kersttijd
willen we méér geloven in vrede dan in geweld.
Door Jezus' komst wordt de wereld mooier en
schijnt er weer licht in de duisternis.
Schenk ons dit vertrouwen. Amen.

Stiltemoment

Mededelingen

Gloria

Zending en zegen

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria, in excelcis Deo
Gloria, in excelsis Deo
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria, in excelcis Deo
Gloria, in excelsis Deo
Gebed
Dank je wel, God, voor mensen die ons leven
tot hier toe mogelijk hebben gemaakt,
mensen zoals onze ouders
die ons hebben gedragen, gevoed,
die ons naar het leven hebben geleid.
Dank je God, voor de bronnen van ons bestaan,
voor alle verhalen die onze geschiedenis
hebben gedragen.
Dank je voor alle steun en inspiratie
die ons leven zinvol maken.
Dank je voor elke dag die de moeite
van het leven waard is.
Dank je, God, dat je ons geleid hebt tot hiertoe,
dat wij leven!
Evangelie Lucas 2, 41-52
Homilie
Voorbeden
De warmte, het licht,
de deugd die je kan beleven
als Jezus geboren wordt in je leven.
Een gevoel dat we iedereen gunnen.
We hopen dat de zorgen van elke dag
even kunnen wijken om plaats te maken
voor Jezus.
We denken aan de mensen die
een 'hart onder de riem' kunnen gebruiken.
Daarom bidden we vandaag heel speciaal …
Voor alle kinderen waar ook ter wereld,
die niet het geluk hebben
in een warme thuis geborgen te zijn
Laat ze voelen, Heer,
dat Jij ook voor hen
gekomen bent doorheen mensen
die zich voor hen inzetten.

Voor hen laten wij een kaars branden …

Zondag 03 januari 2016:
viering met de koningen van de Velle.
Zij luisteren de viering op en vragen uw bijdrage
voor Pater Van Vossel die al jaren een parochie
bedient in het Iraakse Bagdag. U kan begrijpen
dat hij zeker in deze woelige tijden uw financiële
steun kan gebruiken.
Van harte dank!

Achteraan in de kerk vindt u de nieuwsbrief van
PAST HET: deze wordt twee keer per jaar verspreid
door de VZW Pastorale Animatie die maandelijks
het loon van Lieve betaalt. Een warme oproep om
samen onze geloofsgemeenschap te (blijven) dragen.
Uw financiële steun maakt dat mee mogelijk.
Dank u wel ervoor.
Neem zeker de nieuwsbrief eens mee, mocht u deze
niet in uw brievenbus hebben gekregen.

Een kind, een kribbe,
danken en vieren.
Een herder, een wijze,
goed nieuws.
Stralend licht in duisternis,
zorg voor onze aarde.
God in mensen,
barmhartigen leven.
Nieuwe hoop op vrede,

2016.
Van ganser harte!
Graag nodigen wij u alvast uit voor de
nieuwjaarsreceptie /impulsavond 2016
op vrijdag 15 januari om 19.30 u
in parochiale feestzaal Ons Huis.
Dit samenzijn wil ons bij het begin van
het nieuwe jaar een 'impuls' geven.
Elke en Jolien De Meester brengen ons
deze avond immers geluk.
Hou deze datum alvast vrij zodat u er
zeker bij kan zijn! IEDEREEN is welkom!

Slotgebed
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.
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 om zieken te verplegen:
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 de veranderingen die staan te gebeuren
ten goede komen aan álle mensen.
Voor ons allen zoals wij hier bijeen zijn:
dat wij in het nieuwe jaar dat komt
voor elkaar opkomen
en niemand laten vallen.
Zo bidden wij tot U, lieve God,
en daarmee hoort U onze goede bedoeling.
Zegen ons allen bij de taak en zending
die ieder van ons wacht.
Dit vragen wij U, voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Slotlied

Gods vrede zal stromen over heel de aarde
zijn koninkrijk kome, gerechtigheid.
Steeds nieuw geboren, doet Hij van zich horen.
Hij wekt in ons de vrede,
Hij wekt in ons de vrede,
Hij wekt in ons de vrede en alle goeds.
Ook wij, nieuw geboren, omgekeerd ten leven,
wij doen van ons horen, in woord en daad:
kleine gebaren, maar niet te bedaren;
Wij zijn in staat tot vrede,
wij zijn in staat tot vrede,
wij zijn in staat tot vrede en alle goeds.
Gezegende dagen, nieuwjaar van verlangen,
van zoeken en wagen in deze tijd.
God brengt ons verder, Hij is onze herder.
Zo gaan wij richting vrede
zo gaan wij richting vrede
zo gaan wij richting vrede en alle goeds.

Voor zieken en mensen met een beperking
die in deze Kerstdagen tegen ziekenhuismuren
moeten opkijken en zich afvragen:
waar zijn de herders van vandaag
en de koningen van deze tijd om met hen te vieren.
Laat ze voelen, Heer,
dat Jij ook voor hen gekomen bent
doorheen mensen die zich voor hen inzetten.
Voor hen laten wij een kaars branden …

Voor de mensen die vandaag vergeten worden,
die nergens terecht kunnen, nergens welkom zijn
en op zoek zijn naar wat kerstwarmte.
Laat ze voelen, Heer,
dat Jij ook voor hen gekomen bent
doorheen mensen die zich voor hen inzetten.
Voor hen laten wij een kaars branden …

Voor de slachtoffers van moord en geweld,
voor alle onschuldige vrouwen en kinderen
die verweesd en eenzaam achterblijven.
Laat ze voelen, Heer,
dat Jij ook voor hen gekomen bent
doorheen mensen die zich voor hen inzetten.
Voor hen laten wij een kaars branden …

Lied als geloofsbelijdenis

Nu zijt wellekome, Jesu Lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer,
nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk
zijt Gij gezien nooit meer. Kyrie eleis.
Christe, Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren in de heil'ge kerstnacht
van een maged reine,
die hoog moet zijn geacht. Kyrie eleis.
Offerande
Gebed over de gaven
Liefdevolle Vader,
uw Zoon Jezus heeft zich aan ons aangeboden
en is bij Maria en Jozef opgegroeid
van Kind tot een Mens naar uw hart.
We vragen U
dat onze gezinnen
kracht mogen vinden in uw Liefde
en dat uw vrede
het fundament mag zijn
waarop onze huizen gebouwd zijn.
Wij bieden U dit brood en deze wijn aan
als teken dat ook wij
mensen willen worden naar uw hart. Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven
Gij God, van alle tijden
van begin tot einde, van hier en overal,
Gij die met ons zijt
van de moederschoot af
tot voorbij het graf,
Gij die in ons brandt als een vuur
niet te blussen, als leven niet te stuiten.
Gij die uw naam hebt geschreven
in ons binnenste, gegrift in ons hart ,
Gij die wordt doodgezwegen,
gekend van horen zeggen,
en soms gezien met eigen ogen,
Gij die stamelaars laat profeteren,
stuntelaars wonderen laat doen.
Gij die door wijzen wordt beleden,
door kinderen gevierd
Gij hebt u tenslotte geopenbaard
in Jezus Christus
kind van mensen, roep om het liefste,
blijk van het diepste, kind van belofte,
sprekend de Vader.

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar,
Vader voor eeuwig, Koning van de vrede.
Maar ook gewantrouwd, geweigerd en
verworpen door mensen van eigen gezag
overtuigd, van eigen belang bezeten,
van heiligheid zeker.
Vastgelopen in het centrum van het land,
in het hart van de stad heeft Hij
afscheid genomen van zijn vrienden,
een handje vol en zijn testament,
zijn Vaders wil, geopend (…)

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar,
Vader voor eeuwig, Koning van de vrede.
Laten wij niet het verhaal vergeten
dat de eeuwen door over Hem wordt verteld:
dat Hij onder druk ver van huis
aan de deur afgescheept
ergens buiten amper onder dak
in een stal werd geboren.
Dat Hij is gezocht en gevonden
door de simpele zielen,
door koningen die klein,
door machtigen die wijs zijn.
Dat Hij als een licht in de nacht
als een ster om te volgen,
als een engel uit de hemel
in de wereld is verschenen.

Dat Hij kind is gebleven:
één en al vertrouwen in wat goed en wie God is,
zoon van de Vader, niet klein te krijgen
door niets en niemand,
door de dood niet eens.

Kind ons geboren …

Dat God in Hem is mens geworden
het laatste woord over leven en dood
zo onder ons heeft gesproken.
Dat wij dit verhaal niet vergeten
en bidden wij zoals Hij gebeden heeft.
Onze Vader
Gebed om vrede
Wie mensen blij wil maken draagt vreugde in zich.
Wie de wereld wil verwarmen draagt vuur in zich.
Wie mensen wil helpen heeft zachte handen
om ze niet te kwetsen.
Wie vrede brengen wil,
zal in eigen hart vrede vinden hebben.
God, help ons de vrede te vinden
en aan elkaar door te geven. Amen.
Inleiding op de communie
Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.
Communie
Jozef
Nooit van mijn leven
zou ik durven dromen
aan God een naam te geven
en een onderkomen.
Van kindsbeen aan
is mij geleerd om te geloven
in God de Alomtegenwoordige,
de Alvermogende.
En nu komt Hij mijn leven
binnen, zo gering,
zo aards en kwetsbaar als een boreling.
Verwonderd geef ik Hem de naam Jezus
- God redt - en Hij is kind aan huis
bij mij, Jozef van Nazareth.
Ik, die de jongen niet meer leren kan dan dit:
een leerjongen te zijn, een handwerksman.
Dat ik een kind van God ben,
durf ik nauwelijks te geloven,
maar dat Hij nu mijn kind wil zijn,
gaat mijn begrip te boven.
Jaap Zijlstra

