Voor ons allen zoals wij hier bijeen zijn:
dat wij in het nieuwe jaar dat komt
voor elkaar opkomen
en niemand laten vallen.

Feest van openbaring
B jaar - 3 januari 2021!!

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.
Lied

Lied

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.

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 ...
Zending en zegen bij het nieuwe jaar
Graag nodigen wij je uit voor de impulsavond
van vrijdag 15 januari 2021 om 19u30.
Een avond van verbinden,
van thuis uit 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?" 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 mee te doen.

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
Welkom, beste mensen,
bij het begin van het nieuwe jaar.
Ik wens je vrede in je hart,
vrede in je huis,
vrede overal waar je komt.
Want wat is er mooier bij het begin van een nieuw jaar
dan elkaar de vrede van het Kerstekind toe te wensen,
zeker na een zo moeilijk jaar 2020.
Vrede die ook de Wijzen uit het Oosten
vinden bij het Kind.
Met wierook, mirre en goud eren zij het Kind
en verbinden zij zich met God en met ons.
Laten we dan ook verbonden bidden
in de naam
van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

We leggen ons themawoord in
de handen

Bidden om nabijheid
Bij het begin van het nieuwe jaar
vragen wij om uw vergeving en nabijheid:
Voor wat niet goed was het voorbije jaar
de woorden die kwetsten, vragen wij vergeving.
Om houvast bidden wij voor het nieuwe jaar
om sterren die ons de richting wijzen.
een moment van stilte

Voor wat ongezegd bleef,
wanneer wij elkaar verdrietig maakten,
vragen wij om nabijheid.
Om licht bidden wij voor het nieuwe jaar,
om sterren die met hun stralen
licht en warmte brengen.
een moment van stilte

Om in stilte te lezen

Manu Verhulst

Als 't nieuwjaar is
- 't is schoon om zien schijnt elke mens een maatje groter,
de gebaren wat ruimer,
de glimlach veel breder.
Als 't nieuwjaar is
- 't is schoon om horen wordt elke mens een beetje kleiner
met meer en betere voornemens in de mond
en wat uitgesproken spijt.
Als 't nieuwjaar is
- 't is goed om voelen wordt elke mens een beetje week van binnen,
zou hij ieder willen kussen en omhelzen
en iedere mens het beste wensen.

Voor de haast die we hadden,
de aandacht die te weinig aanwezig was
vragen wij om ontferming.
bidden wij voor het nieuwe jaar,
Om hoop bidden wij voor het nieuwe jaar,
om sterren die ons het goede doen ervaren.
een moment van stilte

Eer zij God in onze dagen

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.

Gebed
om samen te bidden
God, Gij hebt uw zoon gegeven
aan alle mensen, wij vragen U:
maak ons ontvankelijk voor het goede nieuws
dat Gij ons brengt, zodat ook wij uw licht,
over alle grenzen heen, kunnen doorgeven.
Dat vragen wij U voor vandaag
en de dagen die komen. Amen.

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.

Inleiding op de lezingen
Beide lezingen zijn met elkaar verbonden:
Door de profeet Jesaja begrijpen we hoe de
drie wijzen uit het Oosten in het evangelie van Matteüs
zijn terechtgekomen. Dat het wijze mensen zijn, blijkt
onder meer uit het feit dat ze niet langs koning
Herodes teruggaan.

Eerste lezing

Jesaja 60, 1-6

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 zij mag blijven geloven in Gods Geest.

Op uw Geest vertrouwen wij
voor de kerk,
voor allen die haar sturen,
voor allen die een bijzondere plaats
innemen in ons hart en in ons leven,
voor hen die ons voorgingen
in geloof en liefde (…)
Wij vragen U, breng ons in dit nieuwe jaar
nieuwe hoop op geluk,
vreugde, vrijheid en vriendschap.
Daarom bidden wij U met deze woorden …

Onze Vader
Bidden we met open handen als teken
dat wij ons willen verbinden door God,
onze Vader, te eren en tot Hem te bidden

Bidden om vrede
Vrede in onze wereld,
tegen duister en dood,
vrede voor mensen van barmhartigheid.

Vrede, vrede, vred' op aard
aan alle mensen die van goede wille zijn
Vrede in onze kerk,
voor herders van mensen
vrede voor voorgangers en vrijwilligers.

Vrede, …

Vrede in ons leven,
voor diegene die we zijn
vrede voor allen die ons lief
en minder lief zijn.

Vrede, …

Inleiding op de communie
Drie koningen, toen en nu.
Zijn ook wij op zoek naar Jezus?
Gaan ook wij zijn licht tegemoet?
Het vraagt moed en fijngevoeligheid
om in alle omstandigheden van het leven
zoveel mogelijk het licht tegemoet te gaan.
Laten wij het toch maar proberen,
God doet wel de rest.
Al kan u thuis niet de Heilige Communie ontvangen,
mag u door dit samen bidden zijn kracht en nabijheid
ervaren.

Communie

Een moment voor de kinderen

Orgel
Evangelie

Matteüs 2, 1-12

Lied

D'heilige drie Koon'gen uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerhand.
Z'offerden ootmoedelijk myr', wierook ende goud
t'ere van den Kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.
Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden
Wierook bracht één van de koningen mee.
Laten ook wij wierook branden
zodat onze gebeden mee opstijgen...

Bij het begin van het nieuwe jaar bidden wij
om verbondenheid met onze familie en vrienden,
om openheid en ruimte in onze gezinnen
en daar waar mensen samen leven,
om besef van uw liefde voor ons allen.
We leggen wierook op de schaal,
ondertussen een stukje orgelmuziek.

We bidden uit dankbaarheid
voor alles en iedereen die ons gegeven is,
dat dankbaarheid de grond van ons samenleven is.
We leggen wierook op de schaal,
ondertussen een stukje orgelmuziek.

We bidden voor alles en iedereen
die ons verbindt met mensen ver weg,
dat we breed levende mensen zijn
die verder kijken dan alleen dicht bij huis,
dat we verder kijken over alle grenzen heen.
We leggen wierook op de schaal,
ondertussen een stukje orgelmuziek.

Wij bidden voor iedereen die ons gegeven zijn,
maar niet meer bij ons zijn,
dat ons leven blijven beïnvloeden.
We leggen wierook op de schaal,
ondertussen een stukje orgelmuziek.

Offerande

God, wij danken U
voor allen die ons hebben geholpen,
en bij ons zijn gebleven
in uren van nood en eenzaamheid.
Wij danken U voor hen
die voor ons als een ster aan de hemel stonden
en ons de weg hebben getoond.
Wij danken U ook
voor het goede dat wij zelf mochten doen,
voor ons werk en voor het geluk
dat wij anderen mochten geven,
naar het voorbeeld van Jezus.

Daarom zingen wij Hem toe:

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.
God onze Vader, wij danken U
dat Gij ons gemaakt hebt
om voor elkaar iets te betekenen,
om bij elkaar iets te vermoeden
van uw eigen scheppende liefde en trouw.
Wij danken U dat wij in goede en kwade dagen
op anderen mogen rekenen.
Wij danken U, God,
voor al het wonderlijke dat mensen
voor elkaar kunnen betekenen,
voor allen die Gij gezonden hebt,
voor de groeiende vriendschap
in ons midden.

Gebed over de gaven
samen
Goede God, wij leggen
onze goede wil neer bij Jezus in de kribbe,
samen met dit brood en deze wijn.
Net als de drie wijzen
willen wij de weg volgen die leidt naar U,
ook al moeten wij dan langs een andere weg
dan dat wij gekomen zijn.
Wees Gij voor ons de ster die ons bijlicht. Amen.

En wij danken U voor Jezus van Nazareth.
Herders en wijzen mochten Hem eerst ontmoeten,
omdat zij open stonden
voor wat hen gezegd werd.
Zo blijft Hij ons voorgaan en bemoedigen.

Grote dankgebed

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

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.

Ja, God, bij het begin van een nieuw jaar,
is het goed dat wij U danken.
Wij danken U voor wat wij
het voorbije jaar mochten ontvangen.

Opdat mensen met God en met elkaar
in liefde verbonden zouden zijn,
nam Jezus op die laatste avond (…)

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. Kyrieeleis.
Dank U, God, dat Gij ons in Jezus hebt laten zien
dat Gij van ons houdt en ons nabij blijft.

