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Zondag 23 december 2018
Vierde Adventszondag
Rorate coeli desuper, et nubes pluant justum.
Hemelen, dauwt van boven en wolken, regent de Rechtvaardige.

Consolamini, consolamini popule meus:
Troost u, troost u, mijn volk,
cito veniet salus tua: quare moerore consumeris,
spoedig zal uw verlossing komen. Waarom verteert de smart u
quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli timere,
en is uw gelaat van verdriet verwrongen? Ik zal u redden, vrees niet,
ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor tuus.
want Ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser.
Laat het uitbazuinen op Sion: de dag van de Heer is nabij.
Hij komt ons redden. Alleluia.
Zie, Hij komt, die alle volkeren verwachten.
Hij zal de tempel van God met zijn glorie vervullen. Alleluia.
De kromme wegen zullen recht worden, de hobbelige effen;
kom, Heer, en wacht niet langer Alleluia, alleluia, alleluia.

Kerstmis: de Menswording van God
Stille nacht, heilige nacht
Alles slaapt, eenzaam wacht
Bij het Kindje ’t hoogheilige paar
Rond de kribbe zingt d’ engelenschaar
Slaap in hemelse rust !
De volksvroomheid heeft de Kerstnacht tot een ‘stille nacht’ gemaakt.
Het is alsof de wereld de adem inhoudt en ieder woord ontoereikend
is. Het is de nacht waarin de Zoon van God te Betlehem in een stal
geboren wordt uit de Maagd Maria.

Stille nacht, heilige nacht

De stilte van de nacht fluistert dingen die we anders niet zouden
horen. In deze stilte werd het Woord mens. Er is ingehouden vreugde
om dit blijde nieuws, vreugde die de nacht nog niet verlicht, maar zich
wel aankondigt en ons met verwachting doet uitkijken naar de
morgen. Want de Engel verscheen aan de hemel en zei tot de herders
op het veld: “ Vreest niet. Ik verkondig u een grote vreugde.
Heden is u een Redder geboren”
Herders worden uitgenodigd op zoek te gaan en vinden het Kind.
Dit Kind wordt spoedig herkend als de Zoon van God, gekomen als
een helder Licht om de weg te wijzen aan mensen van goede wil in
een duistere wereld.
Dit Kind neemt de ballast weg van onze mislukkingen en zonden en
doet ons vrij herademen als kinderen van God.
Dit Kind fluistert in ieders oor:
“Geloof Mij, Ik zie u graag, Ik kom om u te redden”.
Kerstmis wordt pas echt een feest wanneer het Licht der wereld
welkom is in ons hart. Nergens vindt ge een kerststal met een deur.
Aan de stal waarin Jezus geboren werd, kan geen deur zijn die ons
tegenhoudt binnen te gaan. Wij kunnen, zoals de herders, door de
knieën gaan en Hem in aanbidding ons schamel hart aanbieden.
Ook aan ons hart mag geen deur de toegang voor God afsluiten.
STILLE NACHT

Stille nacht, heilige nacht, alles slaapt, eenzaam wacht
bij het Kindje ‘t hoogheilige paar,
rond de kribbe zingt d’ engelenschaar.
Slaap in hemelse rust.
Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon, lang verwacht,
wordt door d’ herders begroet in de stal,
op de bergen klinkt vreugdegeschal:
Heil de Redder is daar!
Stille nacht, heilige nacht, ‘t Godlijk Kind vreedzaam lacht,
liefde spreekt uit Zijn mondeke teer.
Komt knielt allen bij ’t kribbeke neer.
Schenkt Hem allen uw hart!

DE HERDERKENS LAGEN BIJ NACHTE

De herderkens lagen bij nachte,
zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte,
zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d’engelen zingen,
hun liederen vloeiend en klaar.
Toen d’ herders naar Betlehem gingen,
‘t liep tegen het nieuwe jaar.
Toen zij er te Betlehem kwamen,
daar schoten drie stralen dooreen.
Een straal van omhoog zij vernamen,
een straal uit het kribje beneên.
Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen
en viel op het Kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen,
en knielden bij Jezus neer.
Maria die bloosde van weelde,
van ootmoed en lieflijke vreugd’.
De goede Sint Jozef, hij streelde
het Kindje der mensen geneugt’.
De herders bevalen te weiden
hun schaapjes aan d’ engelenschaar:
Wij kunnen van ’t kribje niet scheiden,
wij wachten het nieuwe jaar.
Och Kindje, och Kindje dat heden
in ’t nederige stalletje kwaamt,
och laat ons uw paden betreden,
want Gij hebt de wereld beschaamd.
Gij kwaamt om de wereld te winnen,
de machtigste vijand te slaan.
De kracht uwer liefde van binnen
kan wereld noch hel weerstaan.

Zalig Kerstfeest !

DAAR LIGT IN DE KRIBBE

Daar ligt in de kribbe lief Jezuke zoet,
het Lammeke Gods dat ons zondekens boet!
Het komt uit de hemel waar d’ engeltjes zijn
om ons te verlossen van d’ eeuwige pijn. (2x)
O ziet toch hoe schoon Het in ’t kribbeke ligt,
Hoe ‘t lacht op ons allen met stralend gezicht:
hoe ‘t reikt met Zijn armkens alsof het ons zei:
“Ik zie u zo geerne! Komt allen bij Mij! (2x)
Wij komen, wij komen, o Jezuke zoet!
Bij U is het mooi en bij U is het goed!
Wij geven U alles, ‘t zij groot of ‘t zij klein;
wij willen voor eeuwig uw vriendekens zijn! (2x)
Mededelingen
*Op Kerstdag en tweede Kerstdag: GEEN H. Mis in onze kapel.
* Zondag 30 december: H. Mis om 10 uur
*Dinsdag 1 januari: Nieuwjaar:GEEN H. Mis in onze kapel
*Zaterdag 5 januari :H. Mis om 8.30 u in de St Teresa kerk-EkerenNa de Aanbidding nieuwjaarsontbijt in de Foyer
Graag enkele dagen vooraf reserveren a.u.b.
*Zondag 6 januari: H. Mis om 10 u
Na de H. Mis: Nieuwjaarsreceptie
*Zondag 13 januari: H. Mis om 10 u
* Zaterdag 19 januari: H. Mis om 9 uur in onze kapel
Na de H. Mis conferentie door Pater Herman die op bezoek is.
*Zondag 20 januari: H. Mis om 11 uur
Na de H. Mis : Nieuwjaarsdiner
Reservatie voor 15 januari !
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