FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje 51 2021
Zondag 19 december
Vierde zondag van de Advent
Epistel : Paulus aan de Korinthiërs I: 4, 1 - 5
Evangelie : Lucas, 3, 1 - 6
Het verlangen naar de komst van Christus wordt sterker.
Het Misoffer met communie is het grote middel om het leven van Christus in
ons te laten groeien (slotgebed) . Het Kerstfeest heeft slechts zin en waarde
wanneer wij ons geloof en ons vertrouwen in Christus verdiepen en versterken.

Uit Dagmissaal
Rorate coeli desuper, et nubes, pluant justum.
Hemelen, dauwt van boven en wolken, regent de Rechtvaardige

Consolamini, consolamini popule meus:
cito veniet salus tua: quare moerore consumeris,
quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli timere,
ego enim sum Dominus Deus tuus,
Sanctus Israel, Redemptor tuus.
Troost u, troost u, mijn volk,spoedig zal uw verlossing komen.
Waarom verteert de smart u? ,Ik zal u redden, vrees niet,
want Ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser,
De O-antifonen
Een antifoon is een vers dat gezongen wordt als inleiding en ter afsluiting van
een psalm in de Mis of in het Getijdengebed. De O-antifonen zijn 7 antifonen
die gezongen worden voor en na het Magnificat in de Vespers van 17 tot 23
december. De O-antifonen dragen deze naam omdat elke antifoon begint met de
aanroeping van de nieuwgeboren Heer met een andere naam/titel, voorafgegaan
door het het woord ‘O’. De zeven messias-titels zijn allen uit oudtestamentische
schriftgedeelten afgeleid. Wanneer de hoofdletters van elk eerste woord van
achteren naar voren gelezen worden ontstaat het acrostichon: ERO CRAS, wil
zeggen: ‘Morgen zal Ik er zijn’.
Laten wij ons voorbereiden door deze diepzinnige gedachten van de liturgie, ze
bemediteren om klaar te zijn voor het kerstfeest: de Geboorte van de Messias.

ERO CRAS 17 december O Sapientia ! - Spreuken 8, 1 – 6
O Wijsheid die van de mond van de Allerhoogste afkomstig is, die van het ene
uiteinde tot het andere reikt en alles schikt met kracht en zachtheid: kom om ons
de weg van de voorzichtigheid te leren.
Jezus houdt alles in zijn hand: de schepping en het laatste oordeel. Hij is het
eeuwige Woord. Hij is de Wijsheid. Verwondering leidt tot wijsheid. Kom o
Wijsheid en leer me U te beminnen en bewondering te hebben voor uw liefde.
“De wijsheid is het die alles ten beste beschikt” (Sg 8,1)
ERO CRAS 18 december : O Adonaï ! - Deuteronomium 10, 16 - 22
O Adonaï, aanvoerder van het huis van Israël die U aan Mazes midden in het
vuur van het brandend braambos vertoond hebt, en hem op de berg Sinaï uw wet
hebt gegeven, kom om ons vrij te kopen door uw uitgestrekte arm.
Uit diepe verering voor de heiligheid van de Heer durfden de Israëlieten de
naam van God niet uitspreken. Ze gebuikten het woord’Adonaï’, wat Opperste
Heer betekent. Jezus, de Opperste Heer verscheen in het brandend braambos,
leidde de Israëlieten door de woestijn en gaf hen de wet op de berg Sinaï.
Maria en Jozef hielden zich aan de wet, reisden in kou en armoede naar
Bethlehem , de stad die geen gastvrijheid gaf aan de Opperste Heer. Wat een
bescheidenheid , wat een vernedering. Is het om onze hoogmoed te genezen?
Kom, o Opperste Heer als klein kind, genees onze ijdelheid.
‘Onze eigenliefde zal een kwartier na ons sterven’ (H. Franciscus van Sales)
ERO CRAS 19 december : O radix Jesse - Jesaja 11, 1 - 10
O wortelspruit van Jesse die als een banier staat voor de volkeren, voor wie de
koningen verstommen, tot wie de heidenen zullen bidden: kom om ons vrij te
maken, wil niet langer wachten.
Dé bijbelse koning was koning David, de zoon van Jesse. Jezus als
afstammeling is de spruit van Jesse. Al is het koningschap van Jezus geestelijk,
Hij is ook koning over alle menselijk leven, dus ook over mij.
Een koning geboren in een stal… O kom, en maak mij zo eenvoudig als een kind.
ERO CRAS 20 december : O clavis David - Jesaja 22, 20 – 22
O sleutel van David en scepter van het huis van Israël ! Gij doet open en
niemand sluit, Gij sluit en niemand doet open: kom en leid de geboeide die zit
in de duistere kerker in de schaduw van de dood.
Jezus heeft de sleutel en de scepter, regeert het huis en bestuurt de Staat. Jezus
heeft twee machten: over de kerk voor het verbinden of ontbinden en over de
staat als koning over de naties en volkeren. Voor Hem knielden de drie
koningen. Laat ons ook vergiffenis vragen en knielen voor het Kind. Kom o
Schepper, leer mij berouw te hebben.

“Onze fouten zijn zandkorrels vergeleken met de berg van barmhartigheid van
God”. ( H. Pastoor van Ars)
ERO CRAS 21 december O Oriens! - Malachi 4, 1 - 9
Het is vandaag de kortste, donkerste dag van het jaar. Wij zingen het verlangen
uit naar het licht. De zon zal over de stal opkomen waar Jezus omhuld blijft met
het goddelijk mysterie. Het Kind Jezus is het licht dat schijnt in de duisternis.
Later zal de Gedaanteverandering Jezus tonen in al zijn licht; een licht dat wij
maar kunnen zien in de eeuwigheid. Laten wij ons nu in dit leven leiden door
Zijn licht van goedheid voor allen.
Kom o dageraad, verlicht mij en wie mij dierbaar zijn.
“Gij zijt het licht der wereld”. (Mattheus 5, 14)
ERO CRAS 22 december O rex Gentium - Jeremia 10, 1 - 7
O Koning van de volkeren en voorwerp van mijn verlangen! Hoeksteen, twee tot
één makend: kom en red de mens die Gij uit slijk hebt gevormd.
Hoeksteen, want in Jezus wordt de mensheid en godheid verenigd. Hoeksteen
want Jezus verenigt het Oude en het Nieuwe testament. Hoeksteen want Jezus
verenigt de Joden en de heidenen in één enkel volk dat geroepen is om zalig te
worden.
Ons leven heeft ook eenheid nodig in wat men vraagt in gebed en wat men doet,
in wat we geloven en in wat we durven tonen van ons geloof. Jezus geeft ons
deze eenheid.
Kom o Koning van de volkeren, verlos mij van het menselijk opzicht
“Hij is onze vrede, Hij heeft beide groepen één gemaakt”. (Efeziërs 2, 14
ERO CRAS 23 december O Emmanuel - Jesaja 7, 14
O Emmanuel onze Koning en Wetgever, verwachting van alle volkeren, en hun
Verlosser: kom om ons te redden, Heer, onze God.
‘Emmanuel’ betekent ‘God met ons’. Hij is voor ons mens geworden, heeft
onder ons geleefd en leeft nog onder ons in de H. Eucharistie. Hij is geboren in
Bethelem wat betekent ‘huis van het brood’. De grootheid van de Eucharistie is
dat het van brood het lichaam werd van Jezus. God is onder ons, God komt in
ons. Hij is aanwezig in alle tabernakels van de hele
wereld, gevangene van zijn liefde. Omdat wij het mogen, laten wij Hem
aanbidden.
Kom, o Emmanuel, en leid ons naar de redding door uw heilige Eucharistie.
“O Jezus, sinds de herders en de drie koningen weg zijn denkt niemand er nog
aan U te aanbidden…” (H. Teresia van het Kind Jezus)

Vigiliemis :24 december
De vigiliemis van Kerstmis heeft niet het boetekarakter van de eigenlijke
vigiliedagen Zij is te beschouwen als een voor-feest van Kerstmis: “Heden zult
gij weten dat de Heer zal komen en ons verlossen; en morgen zult gij zijn
heerlijkheid zien. (Ps 79, 2). Met St Jozef mogen wij vertrouwen op het woord
van de H. Schrift : “Want Jezus is het die zijn volk zal verlossen van hun
zonden” (evangelie). Deze H. Mis wordt opgedragen op 24 december ‘s
morgens.
H. Missen in onze kapel:
GEEN NACHTMIS
Zaterdag 25 december : Kerstmis: Mis om 9.30 uur
Zondag 26 december : Tweede Kerstdag : Mis om 9.30 uur
Zaterdag 1 januari: Mis ???
Zondag 2 januari : Mis om 9.30 uur
Donderdag 6 januari: Driekoningen ; groot feest in de Kerk :Mis ???
Zondag 9 januari : Mis om 9.30 uur
Voor alle H. Missen kerstliederen vanaf 9 uur.
Traditionele Latijnse Liturgie volgen op Latinmasslive:
St Eugène – St Cecile Parijs : nachtmis om 23.30 uur

Fraternité Saint Vinvent Ferrier
Saint Madeliene Le Barroux
En misschien nog andere uitzendingen.op kerstnacht
Zalige Kerstnacht !
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