
Inschrijven kan via de website  

of de formulieren bij het koffiehoekje.  

Wie een affiche kan ophangen:  

neem gerust mee! 

BENEFIETCONCERT in onze Sint-Jozefkerk  

tvv Welzijnsschakel & Welzijnszorg Tereken  

en VLOS: zondag 9 februari om 15u.  

Noteer alvast! 

We nodigen je 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. Zie ook de wenskaartjes om 

mee te nemen, bij het koffiehoekje . 

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. 

JE VINDT DEZE OP DE GROTE BORDEN; 
  

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, 

kijken we of de busreis doorgaat  

of we via ander vervoer (samen) reizen. 

Morgen, maandag, maken we de kerk  

weer 'kerstvrij'. Het zou fijn zijn,  

mochten we met voldoende mensen zijn 

om alles op te ruimen.  

Kan je komen helpen? 

We starten om 10u. Dank je wel! 

Ontving jij geen PAST-Het, de nieuwsbrief  

van de VZW Pastorale Animatie? Geen nood: 

er liggen er nog voldoende bij het koffiehoekje! 

 

Intredelied 

Wij komen tesamen, zoekend naar vrede  
en vinden de reden in Bethlehem: 
God hoog beleden, zoekt het hier beneden: 
komt laten wij hem zoeken  
komt laten wij hem zoeken, 
komt laten wij hem zoeken in elkaar. 
 
O, Kind, ons geboren, sluim'rend 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! 
 
Wij groeten de wijzen, naam en huis verloren 
op reis om te horen waar God zich meldt. 
Al wat zij zagen was een kind vol vragen. 
Komt laten wij hen volgen, 
komt laten wij hen volgen 
komt laten wij hen volgen, in geloof.  
 

Welkom 

Bij het begin van het nieuwe jaar mogen we  

dankbaar zijn om de schitterende ster. Een ster die 

ook ons dag na dag kan leiden naar God. Een ster 

waarnaar we net als de drie koningen steeds op 

zoek mogen gaan: hoog aan de Hemel, in de ogen 

van de anderen of in ons eigen hart. 

 

Stiltemoment 

  
Gebed om nabijheid 

Wie zijn die wijzen uit het Oosten? 

Die naar boven kijken,  

naar de hemel en zijn tekens. 

Die thuis zijn in de nacht,  

die waken en uitzien naar de ster 

maar die ook oog hebben voor wat beneden ligt: 

voor de aarde en haar wegen, 

voor de dag en het licht, 

voor mensen als ik, als jij en als wij. 

 

Wie zijn de wijzen? 

Die rijk zijn aan zilver en goud 

en toch bereid zijn alles achter te laten. 

 

5 januari 2020 

Feest van de openbaring 

 

‘We zoeken het licht van de ster…’ 
 
 
 

    



Wie zijn de wijzen? 

Die omwegen maken. 

Want wie lijnrecht op zijn doel afgaat 

doet de wereld en mensen geweld aan. 

 

Wees ons nabij Heer  

en leer ons te zijn als die wijzen: 

zij, die altijd op weg willen gaan, 

zij die weten dat er een ster komt en gaat, 

een ster die verschijnt alleen  

als wij ze willen zien. 

 

Wees ons nabij, Heer en laat het licht  

van die ster schijnen in ons hart. 

Leer ons trouw en geduldig zoeken. 

Help ons de ster van vrede en vreugde  

volgen. 

Geef ons de kracht om vreemde wegen  

te gaan maar niet te verdwalen. 

 

Wees ons nabij Heer  

in onze zoektocht naar Uw Huis. 

 

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 excelsis Deo. 
 
Eer zij god die onze Vader en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo.. 
 

Eerste lezing Jes. 60,1-6    

  

We maken tijd voor de jeugd... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgelmuziek 

 

 

SlotLied 

Door de liefde laat u wekken,  
spoedt u herders op de baan. 
Om naar Bethlehem te trekken  
en om naar de stal te gaan. 
Vrede, vrede, vreed’ op aard  
aan alle mensen die van goede wille zijn. 
 
De Messias die op kerstmis door Maria is gebaard. 
Brengt ons allen heil en vrede  
uit de hemel hier op aard.  
Vrede… 
 
Laat ons bidden dat de vrede  
elke dag wat groeien zou. 
Dat de warmte van het kerstfeest  
iedereen doorgloeien wou.  
Vrede… 
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Voor elke tocht is er een ster: 

een woord, een teken, 

een weg, een uitweg, 

een terugweg als het moet. 

 

Voor elke tocht is er een ster: 

een vriend, een hand, 

een huis, een thuis, 

een boek, een beeld, 

een lied misschien. 

 

Voor elke tocht is er een ster: 

voor ieder mens, 

voor jong en oud, 

die wijs wil heten, 

voor iedereen die zoekt 

naar redding en recht. 

 

Voor elke tocht is er een ster 

die wijzen brengen zal 

waar het wonder van het leven 

in eenvoud wordt getoond. 

 

 

 



Gebed om vrede 

Niet voor de listen van Herodes,  

of andere machthebbers in onze tijd 

maar voor de ontvankelijkheid van wijze mensen 

heeft het Kind zich geopenbaard als vredevorst. 

Daarom, God, ontsteek het licht in onze ogen, 

plant vrede in ons hart  

opdat ook wij vrede mogen uitdragen. 

 

Communie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen, een nieuwjaarswens 

Ik wens je de vreugde van de kleine dingen, 
en niet meer zorgen dan je dragen kan. 
Ik wou dat je elke morgen ja kan zeggen, 
tegen het gezicht dat je in de spiegel ziet 
Ik wens je lieve mensen dichtbij als je van 
binnen pijn hebt, 
en de stille moed steeds opnieuw te beginnen 
en te herbeginnen. 
Voor alles wens ik je toe dat je gewoon blijft, 
of het terug wordt, geduldig met jezelf in het 
besef  
dat anderen ook geduld moeten opbrengen 
om jou. 
En weet dat je tijd mag verliezen om gelukkig 
te zijn, 
om door te slikken wat moeite kost  
en te herkauwen wat je deugd deed. 
Ik wens je een hart dat klopt, 
op het ritme van licht en donker, van eb en 
vloed, 
Want alles groeit, groeit langzaam… 
En vergeet niet te lachen, 
Geniet van je eigen dwaasheden 
En loop warm om het geluk van je 
medemens. 
 
Ward Bruyninckx 

Evangelie  Mt. 2,1-12  

We maken de drie kruisjes terwijl we zeggen: 

Jezus ik denk aan U, Jezus ik spreek over U, 

Jezus ik hou van U. 

 

Voorbeden 

We leggen de tekst van het evangelie  

op ons leven en bidden tot God,  

die levenslang met ons mee gaat 

 

Met het oog op Herodes, bidden we. 

Voor allen van vandaag die niet meer op de juiste 

manier nadenken en soms foute beslissingen  

nemen uit angst voor hun eigen koninkrijkjes: 

dat ze terug leren zien wat echt belangrijk is  

in het leven en zich hierdoor laten leiden. 

Laat ons zingend bidden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het oog op Maria en Jozef bidden we. 

Voor allen die vandaag moeten vluchten  

om hun leven en dat van hun geliefden te redden, 

die op zoek gaan naar een beter leven. 

Moge zij geborgenheid vinden, 

zoals het kind dit vond in een stal in Bethlehem. 

Laat ons zingend bidden. 
 

Laat ons bidden… 
 

Met het oog op de wijzen bidden we, 

voor allen die vandaag het goede zien  

in elke mens, het mooie in de aarde ons gegeven. 

Die hiernaar op zoek gaan  

en het aandurven hiervoor andere, 

minder makkelijke wegen te gaan.  

Dat zij blijven verlangen naar toekomst  

en bestemming en hieruit de kracht putten  

om door te gaan. 

Laat ons zingend bidden. 
 

Laat ons bidden… 
 
 



Vandaag willen wij ons ook verbonden weten  

met zij die gestorven zijn (…). 
Laat ons zingend bidden. 

Laat ons bidden… 
 

God van mensen,  

wij danken U op dit feest 

om uw mildheid en uw trouw,  

die ons in Jezus verschijnen. 

Wij bidden U omwille van Hem: 

houd ons in beweging,  

bewogen om uw toekomst. Amen.  

 

Homilie 

 

Een Geloofsbelijdenis voor het nieuwe jaar  
(Naar Marianne Kawohl)  
Ik geloof  

In hoop waar alles hopeloos lijkt,  

In geduld te midden van het ongeduld,  

In geborgenheid  

te midden van ongeborgenheid,  

In gezondheid wanneer ziekte heerst,  

In liefde in het hart van liefdeloosheid,   

In tweezaamheid  

in de kern van eenzaamheid,  

In God te midden van goddeloosheid,  

In geluk  

wanneer ongeluk de overhand heeft,  

In de toekomst die nu reeds aanbreekt.  

  

Ik geloof ook  

Dat er licht schijnt in de duisternis,  

Dat de dag aanbreekt  

in het holst van de nacht  

Dat voltooiing begint vanaf de aanvang,  

Dat het Goede bestaat  

te midden van alle kwaad,  

Dat er kracht schuilt in de zwakheid,  

Dat zekerheid mogelijk is  

waar alles onzeker schijnt,  

Dat schoonheid te zien is  

in het hart van lelijkheid,  

Dat er kansen zijn waar niets mogelijk lijkt,  

Dat troost ontroostbaarheid verdrijft,  

Dat Jij, God, aanwezig bent in mij.  

 

Offerande 

 

Gebed bij brood van leven 

Wij danken U, God,  

voor het voorbeeld van Jozef en Maria.  

die ons geleerd en voorgeleefd hebben  

hoe vruchtbaarheid kan groeien  

waar mensen hun leven uit handen geven. 

 

 

Wij danken U om hen die hun hart kribbe laten  

zijn waarin gekwetste mensen  

rust en veiligheid vinden.  

In hen wordt Gij opnieuw geboren. 

 

Wij danken U, God,  

voor de wijzen uit het oosten  

die ons tot voorbeeld zijn om steeds  

onze eigen ster te volgen naar U.  

Die ons leerden dat na ieder oponthoud  

Gij toch nog te vinden zijt. 

 

Wij danken U, God, 

dat Gij uw zoon aan onze wereld gaf. 

Dat ook wij vandaag kunnen delen  

van Zijn leven-gevend brood. 

Dat op die manier de gezindheid die leefde in Jezus 

ook onder ons mag leven. 

 

Onze Vader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


