
In het licht van Gods Woord  
Evangelie lezen:  
Verhalen over Jezus’ kindertijd.  
3 vormingsavonden  
 

In tijden van grote veranderingen 
in de kerk is het belangrijk dat 
mensen weten waarover het gaat 
en hun geloof bewust beleven.  
Daarbij heeft het evangelie een 
centrale plaats.  
 
In de aanloop naar Kerstmis 
biedt de parochie ons 3 vor-
mingsavonden aan om de  
'Kindsheidsverhalen' van dichtbij 
te bekijken.  
 
Wat weten we over de geboorte 
en de kindertijd van Jezus?  
Als de evangelies geschreven zijn 
om het geloof in de verrijzenis 
van Jezus door te geven,  
geldt dat dan ook voor de 
'kindsheidsverhalen'?  
Wat zeggen die over de verrijzenis van Jezus?  
En wat zeggen ze over zijn geboorte en kindertijd?  
 
Drie avonden met een afwisseling van informatie,  
gesprek en bezinning 'in het Licht van Gods 
Woord', passend voor de Advent en Kerstmis.  
 
Deze avonden richten zich naar elke gelovige,  
die af en toe door het evangelie geboeid wordt,  
en in het bijzonder naar mensen die geëngageerd 
zijn in catechese, liturgie en andere (werk-)
groepen.  
De 3 vormingsavonden vormen één geheel.  
 
Concreet  
3 avonden: - woensdag 19 november 2014  
    - maandag 24 november 2014  

   - woensdag 17 december 2014  
telkens van 20 tot 22 uur in de vergaderzaal van 
‘Ons Huis’.  
 
Deze vormingsavonden worden u gratis aangebo-
den. Alle geïnteresseerden zijn welkom (ook men-
sen die niet van de Sint-Jozefparochie zijn).  
Wel is het nodig om op voorhand in te schrijven,  
zodat we voldoende materiaal kunnen voorzien.  
 
Doe dit vóór 11 november 2014 - dus nu ! 
op het parochiesecretariaat, Tereken 5a  
03 760 11 07 
of mail uw inschrijving door naar:  
secretariaat@terekenparochie.be.  

Lied   

Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Onthul ons dan Uw Aangezicht,  
uw Naam die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad. 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan  
van 't Woord waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het Brood dat Gij ons breekt. 
 
Welkom 
Vandaag viert de kerk de wijding van de Basiliek 
van Sint-Jan van Lateranen, na Sint-Pieters de be-
langrijkste kerk in Rome. Het is een gelegenheid 
om stil te staan bij de betekenis van onze Sint-
Jozefkerk voor ons, mensen die hier binnenkomen.  
 
Bidden om Gods nabijheid 
God, in dit huis, gebouwd door mensen,  
komen wij regelmatig samen bij U. 
Wees hier aanwezig 
als een rustpunt in ons jachtig bestaan. 
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Kerkwijdingsfeest 

Huis  van God 
en mensen  



Wees hier aanwezig 
als een Woord van leven 
dat ons inspireert. 
 
Wees hier aanwezig 
in het Brood dat wij breken en delen 
en vorm ons tot één gemeenschap. 
 
Wees aanwezig 
in onze liefde, aandacht en zorg voor mensen 
in het gewone leven van elke dag. 
Amen. 
 
Lofprijzing 

U, Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij 
dank voor Uw heerlijkheid. 
 
Gij, die voor ons ten beste spreekt, 
Jezus, Gij zijt de Heer. 
O, eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer. 
 
Gebed  
God,  
in dit huis van gebed vragen wij U: 
spreek tot ons uw Woord van Leven 
en schenk ons de gaven van uw Geest, 
zodat wij als gemeenschap groeien 
en meer en meer een levend lichaam worden 
waarin uw liefde zichtbaar wordt 
voor onze wereld en zijn mensen. 
Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
De profeet Ezechiël beschrijft een visioen waarin hij 
een stroom van levend water uit de tempel ziet 
stromen. Het is de levenskracht van God die over-
vloedig vrucht draagt. Jezus protesteert tegen het 
misbruik van de tempel en ziet er zijn eigen verhaal 
in van afbraak en opstanding. 
 
Eerste lezing Ez. 47, 1-2. 8-9. 12  

Lied 

Een woord als bron van kracht, 
een roos in de woestijn. 
Laat ons een bron van kracht 
en levend water zijn. 
Een woord om te geloven, 
een brood, een beker wijn 
Laat ons een bron van kracht, geloof 
en levend water zijn. (x2) 
 
Uit goede bron een woord van kracht 
voor wie naar recht en vrede tracht:  
'Zie, Ik maak alles nieuw, voorwaar, 
Ik draag je als een adelaar.' 
 
De bron die levend water in zich heeft, 
de bron die eeuwig leven aan ons geeft. 
 

Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 



Communie 

Slotgebed 
God, wij zijn blij  
dat U weer mochten ontmoeten  
en even thuis mochten zijn bij U. 
 
Geef dat wij zelf 
tempel van uw Geest worden, 
en mensen mogen ontmoeten 
met uw liefde en genegenheid. 
 
Moge de liefde 
die Gij ons toedraagt 
een bron zijn van leven 
en een weg om de wereld om te bouwen 
tot een huis waar alle mensen welkom zijn 
en kunnen wonen in vrede. Amen. 

Om in stilte te lezen 
 

Ook al is de parochie lang niet het enige instru-

ment van de evangelisatie, als ze in staat is zich 

constant te hervormen en aan te passen, zal ze 

“de Kerk die leeft te midden van de huizen van 

haar zonen en dochters” blijven. Dit veronderstelt 

dat de parochie in contact blijft met de gezinnen 

en met het leven van het volk en niet een nuttelo-

ze structuur wordt, afgesneden van de mensen, 

of een clubje uitverkorenen die alleen naar zich-

zelf kijken. De parochie is de aanwezigheid van de 

Kerk op een bepaalde plaats, waar het woord be-

luisterd wordt, het christelijke leven tot groei 

komt, een plaats van dialoog, verkondiging, van 

edelmoedige naastenliefde, aanbidding en viering. 

Doorheen al die activiteiten moedigt de parochie 

haar parochianen aan en vormt hen om zelf actief 

werkzaam te zijn in de evangelisatie. Ze is een 

gemeenschap van gemeenschappen, een heilige 

plaats waar dorstigen zich komen laven om hun 

weg voort te zetten en een centrum van waaruit 

men voortdurend missionair wordt gezonden. 

Maar we moeten toegeven dat de oproep tot be-

zinning over de parochies en hun vernieuwing 

nog onvoldoende vruchten heeft afgeworpen op-

dat ze dichter bij de mensen zou komen te staan, 

om plaatsen van le-

vende verbondenheid 

en gemeenschap te 

kunnen zijn en zich 

volledig op haar zen-

ding te richten. 

 

Paus Franciscus in 

‘De vreugde van het 
evangelie’, n. 28.  

Tijd voor de kinderen 
 
Orgel    
 
Evangelie    Joh. 2, 13-22   
 
Homilie 
 
Voorbeden   
In huizen van gebed  
komen wereldwijd mensen samen 
van velerlei gezindten en religies. 
God, wij bevelen die huizen en die mensen aan  
bij U, die ons van harte uw vrede wil schenken. 
Dat allen die samenkomen om te bidden 
geborgenheid en vrede mogen vinden.  
Dat zij er mogen buitenkomen, gegroeid als mens,  
en in staat om iets van Gods licht uit te stralen. 

In die huizen van gebed 
wordt de liturgie of de eredienst 
voorbereid en gedragen door vele mensen. 
God, inspireer kerkkoren en voorgangers,  
lectoren en misdienaars en zoveel anderen, 
dat zij respectvol ruimte scheppen  
voor uw aanwezigheid, 
en bijdragen tot een sfeer  
waarin uw Woord mensen kan vervullen  
van uw vrede. 
 
Ga met ons … 
 
In dit huis van gebed 
komen mensen samen om te bidden. 
God, aanhoor ons gebed 
en help ons te groeien tot een gemeenschap 
waarin wij elkaar blijven stimuleren  
in geloof en vertrouwen. 
 
Ga met ons ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God de Vader  
wiens naam betekent: 'Ik zal er zijn'. 
Ik geloof in God die elke mens geschapen heeft 
en elke mens voorbestemt voor eeuwig geluk. 
 
Ik geloof in de Zoon  
wiens naam betekent: 'God redt'. 
Hij brengt licht voor alle kleine mensen. 
Hij brengt licht, zelfs op het kruis,  
want Hij is het leven doorheen de dood, 
Hij is de verrijzenis op de derde dag 
en is opgenomen in een gloednieuwe wereld. 



Ik geloof in de Geest  
die ontelbaar veel namen heeft. 
Die Geest is het die ons voortdrijft, 
die het vuur in ons aanwakkert, 
die ons inspireert  
en ons tot een echte gemeenschap maakt. 
 
Ik geloof dat wie niet meer bij ons is,  
niet verloren is, maar leeft in Gods licht. 
Hij roept alle mensen bij hun naam en zegent hen. 
Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God, in eenvoudige tekenen 
heeft Jezus u zichtbaar gemaakt 
voor de mensen rondom Hem. 
Hier samengekomen in dit huis van gebed 
vragen wij om uw aanwezigheid 
in onze gaven, dit brood en deze wijn, 
en in de eenvoud van alle dag. 
Dat vragen wij U, in Jezus’ naam. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
In tekenen van toekomst hebben wij ons leven 
hier verzameld, God: brood en wijn, 
dagelijkse inzet als bijdrage tot een samenleven 
dat feest wordt zonder einde. 
 
In uw naam zijn wij hier samen. 
Wij noemen U, vaak tastend en twijfelend, 
zoekend en hopend: 
‘God’ en ‘Vader’, ‘Roepstem’, ‘Drager’, 
‘Grond van leven’. 
 
Niemand heeft U ooit gezien. 
En toch zijt Gij aan het werk 
daar waar mensen elkaar vinden 
en van elkaar houden; 
waar mensen de handen in elkaar slaan 
om deze wereld om te bouwen tot uw wereld. 
 
Wij zien U aan het werk in Jezus. 
De woorden die Hij sprak 
waren uw woorden en worden de onze, 
als wij leven, Hem achterna. 
In Hem zien wij wie Gij zijt 
en wat liefde vermag. 
 
Wij willen zijn herinnering in ere houden 
en we nemen Hem als inspiratie, 
als richtsnoer voor ons leven, 
als blijvende oproep en kracht 
om ook nu te doen wat Hij heeft gedaan. 
 
Die avond, vlak voor zijn dood ... 

In de schaduw van zijn verhaal 
willen we doen wat Hij heeft gedaan: 
brood delen, op zoek naar zijn weg, 
want zo worden wij zijn lichaam. 
 
Dank zij Hem zijn wij hier samen en bidden wij U: 
doordring ons met uw Geest, begeester ons, 
steek kracht in ons, uw levenskracht, 
opdat in onze woorden  en daden 
iets van U zichtbaar wordt, 
opdat de stroming die met Jezus begonnen is 
met ons verder mag gaan. 
 
Dat vragen wij U 
voor allen die naast ons in het leven staan: 
voor hen van wie wij heel veel houden en  
voor hen van wie wij nog niet genoeg houden. 
 
Dat vragen wij U ook  
voor hen die gestorven zijn … 
opdat hun leven bewaard blijve in uw en onze liefde. 
 
Wij bidden U ook 
voor allen die aan ons zijn toevertrouwd, 
voor hen die van ver of nabij 
met ons te maken hebben 
en voor de grote mensen wereld 
die Gij ons in handen hebt gegeven. 
 
Zend ons daarheen met handen vol vrede,  
met woorden van liefde, 
dat wij alle eer doen aan de nieuwe naam die Gij 
ons geeft: ‘gebroken brood’, ‘gedeelde wijn’, 
‘lichaam van Christus’. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Iedere dag worden wij geconfronteerd   
met wrijvingen in onze eigen kleine wereld  
en in die grote wereld daarbuiten.  
Jezus laat ons zien dat het mogelijk is  
stappen te zetten in de richting  
van verzoening en vrede.  
Geef ons daarom de moed, Heer, 
om mild en verdraagzaam te zijn. 
 

Die vrede zij altijd met u. 
En geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
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. 


