
 
 
 

Een "zalig" 2021 !  

 

 

Dank je wel aan de mensen van 'West' 

om deze viering voor ons mee  

voor te bereiden. 

Graag nodigen wij je uit  
voor de impulsavond van  

vrijdag 15 januari 2021 om 19u30. 
Via computer, tablet of gsm helaas, 

maar wel vanuit onze Sint-Jozefkerk. 
 

Een avond van verbinden, 
met het beste voor het nieuwe jaar, 

van thuis uit toch samen een glas drinken, 
een impuls krijgen 

en 2021 met nieuwe moed beginnen. 
 

Vanaf 20u00  
klinken woorden  van eigen bodem 

als muziek in onze oren . 
"Wie, wat en hoe?" 

We houden het nog als een verrassing,  
hartverwarmend zal het zijn. 

 

We hopen dat je digitaal kan meevolgen! 
Kijk vanaf woensdag 13 januari op  

https://sintjozeftereken.be/impulsavond.php  
waar je de nodige informatie vindt  

om digitaal mee te doen. 
 
 
 
 
 
 
 

De Lokale Pastorale Groep (LPG) van Tereken, 
Agnesx2, André, Christel, Dirk, Guido, Koen, 
Kristien, Lieve, Pater Miel, Peter, Raf en Rita. 

 

 

Intredelied 

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 
Kerstdag is net voorbij,  

Nieuwjaarsavond en -dag zijn in zicht.  

Familiebezoek zit er ditmaal helaas niet in  

omwille van de coronamaatregelen, 

maar de Kerk viert vandaag  

- ook intiem, in beperkt gezelschap -  

het kleine gezin van Nazareth:  

het feest van de Heilige Familie. 

Een gelegenheid voor ons om toch dankbaar te zijn 

voor onze familie, ons gezin, onze vrienden, 

die we nu - helaas op afstand, maar toch met een  

telefoontje of een bericht - kunnen laten weten  

hoe dierbaar ze ons zijn. 

 

Moment van nabijheid en ontferming 

Soms sluiten we ons te zeer op 

in de kleine cirkel van familie en gezin, 
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in onze eigen kleine wereld... 

Soms schenken we te weinig liefde  

aan onze ouders, kinderen,  

familieleden en vrienden, 

de mensen in onze omgeving... 

 Christus, ontferm U over ons... 
 

Soms luisteren we niet naar U en mensen, 

die ons oproepen om van U te getuigen 

en in liefde onze wereld mee op te bouwen... 

 Heer, ontferm U over ons…. 
 

Moge de barmhartige God ons een teken geven  

van zijn genegenheid, 

onze fouten vergeven 

en ons verder geleiden naar eeuwig leven. 

 

Eer aan God 

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 
 

Openingsgebed om samen te bidden 

Heer, onze God, 

in het huis van Maria en Jozef heeft uw Zoon  

warmte gevonden en geborgenheid. 

Daar hebt Gij voor het eerst in deze tijd 

uw eeuwig Woord gesproken 

en het gezin geheiligd tot de gemeenschap 

waar Gij onder de mensen verblijft. 

Laat uw zegen rusten op elke woning; 

dat de mensen er in vrede wonen 

en met elkaar het brood van uw liefde delen. 

Dat vragen we U door Jezus Christus,  

uw Zoon en onze Broeder. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Abraham ontvangt van God de belofte dat hij veel  

nakomelingen krijgt: zo gaat voor hem toekomst open. 

De twee oude mensen uit het evangelie vervullen  

dezelfde rol als de herders in de kerstnacht. 

Zij onthullen de betekenis van het pasgeboren kind  

en geven hem alle zegen, alle vertrouwen, alle hoop.  

Het verhaal van God met mensen gaat ook vandaag verder. 

 

Eerste lezing Genesis 15, 1-6; 21, 1-3 
 als moment voor de kinderen  

Slotgebed  om samen te bidden 

Heer, onze God, wij danken U  

voor zovele zorgzame vader en moeders 

voor zovele mensen  

die liefdevol voor elkaar zorgen. 

Wij bidden U dat wij elke andere mens  

zien als behorend tot uw grote familie. 

En geef dat het gezin van Nazareth 

ons tot voorbeeld mag zijn  

voor de manier waarop we zelf samenleven  

met ons gezin, met onze familie. 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. 
 

Zegen en zending 

Bezinning om in stilte te lezen 

Een voorbeeld van een gezin 
 Wim Holterman, osfs 

Het lijkt heel knus: 

het jonge gezinnetje uit Bethlehem. 

Engelengezang en herders, 

sterren in de nacht: 

alles doet denken aan 

glorie aan God en vrede op aarde. 

 

Maar het was zo anders. 

Voor het Kind was geen plaats. 

Vanaf het begin was het een teken van tegenspraak. 

Het zal aan mensen een spiegel voorhouden 

en dat is zwaar. 

Al vanaf het begin wees zijn leven 

in de richting van het kruis. 

Het zwaard van pijn en lijden 

stond midden in hun leven. 

Maar toch zeiden ze samen ‘ja’ 

tegen hun levensopdracht. 
Vanuit de geschiedenis van hun volk 

wisten ze, dat het leven een woestijntocht is. 

Maar ze durfden die weg te gaan: 

God zou hen nooit in de steek laten. 

Het gezin van Nazareth is voor ons een voorbeeld 

in de kunst van het geloven. 

In goede en in kwade dagen 

bleven ze vertrouwen, wetend dat God  

hun leven op handen bleef dragen. 



Dat God in Hem is mens geworden 

het laatste woord over leven en dood 

zo onder ons heeft gesproken. 

Vergeten wij niet dit verhaal  

dat over Hem wordt verteld  

en bidden wij zoals Hij gebeden heeft. 

 

Onze Vader 

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. 

 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef vrede in onze dagen. 

Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,  

vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle on-

rust, hoopvol wachtend op de komst van  

Jezus, Messias, uw Zoon. 

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en 

de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredewens 

Heer, Jezus Christus, 

uw woord is een bron van vreugde, 

spreekt van vrede, van geluk en zegen, 

van licht in de duisternis. 

Leg uw woord in ons hart 

opdat wij uw vrede zouden uitdragen 

in onze gezinnen, rondom ons, in deze wereld. 

 De vrede van onze God is altijd met u. 
 En geven wij elkaar een hartelijk teken  

 van liefde en vrede. 

 

Lam Gods 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 

Ontferm u over ons. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 

Ontferm u over ons. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 

Geef ons de vrede. 
 

Communie 

 

 

 

 

 

 

Orgel 

 

Evangelie    Lucas 2, 22-40 

 

Acclamatie 
't Is geboren het godd'lijk kind  
Jubel hemel, en jubel aarde  
't Is geboren het godd'lijk kind  
Dat de mensen met God verbindt.  
 
Zie een engel die daar gezwind 
Dalend over de groene weiden 
Zie een engel die daar gezwind 
Bij hun schaapjes de herders vindt. 
't Is geboren het godd'lijk kind… 
 

Homilie 

 
Lied 

't Is geboren het godd'lijk kind  
Jubel hemel, en jubel aarde  
't Is geboren het godd'lijk kind  
Dat de mensen met God verbindt.  
 
Schrik niet herders, weest blijgezind,  
laat uw schaapjes in die valleien,  
schrikt niet herders, weest blijgezind,  
daar gij eerst de Verlosser vindt.  
't Is geboren het godd'lijk kind… 
 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

en geboren uit de Maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

gekruisigd is, gestorven en begraven, 

die neergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgevaren is ten hemel, 

en zit aan de rechterhand van God,  

zijn almachtige Vader, 

vandaar zal Hij komen oordelen  

de levenden en de doden. 

 

Ik geloof in de heilige Geest, 

de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

de vergiffenis van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam,  

het eeuwig leven. Amen. 

 

 

 



Voorbeden 

Bidden we om Gods nabijheid voor alle ouders.  

Om geduld bij het opvoeden van hun kinderen,  

en wijsheid bij conflicten.  

Dat zij kracht vinden in het groot geloof  

en Godsvertrouwen van de ouders van Jezus.  

Laten wij bidden: 

Wij bidden U, verhoor ons. 

 

Bidden we voor alle opvoeders,  

hier in onze geloofsgemeenschap  

en in de hele Kerk,  

voor ouders, grootouders, leerkrachten  

en catechisten.  

Dat zij tegenover hun kinderen en jongeren  

getuigen van hun geloof en hun vertrouwen  

in Gods liefde en nabijheid.  

Laten wij bidden: 

Wij bidden U, verhoor ons. 

 

Bidden wij voor alle kinderen die de steun  

en nabijheid van hun ouders moeten missen  

en voor alle gezinnen die gescheiden leven.  

Dat ze in het begrip, de zorg en steun  

van medemensen  

Gods liefde en nabijheid ervaren.  

Laten wij bidden: 

Wij bidden U, verhoor ons. 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven om samen te bidden 

Heer, onze God, 

wij brengen U de gaven van brood en wijn. 

Wij bidden U:  

dat alle gezinnen kracht vinden in uw liefde, 

en dat in hun huis uw vrede woont. 

We vragen het U door Jezus,  

Kind en Man uit Nazareth, uw Zoon. Amen. 

 

Bidden 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 de kleinen en de eenvoudigen. 

 

Met Hem willen wij U danken 

dat Gij voor ons toekomst opent 

en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 

Daarom loven en prijzen wij U en zingen U toe: 

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer. 
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. 
Nu zijt wellekom van de hoge hemel neer. 
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien  
nooit meer. Kyrieleis. 
 

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus 

die ons menselijk leven  

met beide handen aanvaardde 

en het deelde met al de zijnen. 

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. 

  

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij  

aan zijn vrienden: 

"Kom nog één keer met Mij aan tafel, want  

Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten." 
 instellingswoorden 

 

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 
Jeuzus is geboren in de heilige kerstnacht 
van een maged reine die hoog  
moet zijn geacht. Kyrieleis 
 
Wellicht is het dan stil geworden, 

zoals bij elk afscheid. 

Daarom worden ook wij stil wanneer we denken  

aan hen die gestorven zijn (….). 

Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden, 

tekens van een nieuwe manier van leven, 

tekens van God die met mensen verder gaat. 

 

Daarom bidden wij U: 

beziel ons met de Geest  

die ook uw Zoon bezielde. 

Dat wij vanuit zijn inspiratie,  

ook bij tegenslagen, wegen blijven vinden  

naar de nieuwe toekomst 

die Gij ons in handen hebt gegeven. 

 

Steeds weer zult Gij ons uitdagen  

om Jezus’ voorbeeld te volgen: goedheid,  

respect en verbondenheid met elke mens. 

Geef ons de moed, de kracht en de sterkte  

om dit vol te houden. Dan kan uw Rijk komen. 
 

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. Bethlèm is de stede,  
daar ‘t is geschied voorwaar. Kyrieleis. 


