KERKLIJST DECEMBER 2018 VAN HET MISCENTRUM
“MARIA TENHEMELOPNEMING”

„Venite, adoremus” – „Komt, laten wij Hem aanbidden.”
Zo 2 1e Zo van de Advent

9.40
10.00
11.00
12.15

Rozenkrans
Luide en stille aanbidding
Lezing
Lunch

Zo 9 2e Zo van de Advent

15.40
16.00

Zo 16 Zondag „Gaudete

17.10
17.30

Rozenkrans en Biechtgelegenheid
Hoogmis voor familieleden en
bekenden
Rozenkrans
Hoogmis ter behoud van het
Geloof door de kinderen en de
kleinkinderen
Koffie en broodjes
Maria-officie

18.30
19.00

Ma 24 Vigilie Kerstmis

19.15
19.45

20.00

Di 25 1e KERSTDAG

8.00
9.30

10.00

Zo 30 Zo onder Octaaf
van Kerstmis

9.40
10.00
11.00

Rozenkrans en Biechtgelegenheid
Plaatsing van het Jezuskind in
de kribbe, waarna
Uitstelling Allerheiligste
Plechtige Nachtmis voor
de uitbreiding van het Geloof
Sacramentele Zegen
Dageraadsmis voor levende en
overleden familieleden
Uitstelling Allerheiligste
Kerstliederen en Biechtgelegenheid
Hoogmis uit dankbaarheid voor
de gunsten van het afgelopen
jaar
Sacramentele Zegen
Rozenkrans
Luide en stille aanbidding
Jaaroverzicht 2018 waarna
Lunch

DE GEBOORTE DES HEREN
Vandaag vieren we het geheim dat we uitspreken in de geloofsbelijdenis
als wij zeggen: en (de Zoon) heeft het vlees aangenomen door de Heilige
Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Wat wij op 25 december
vieren is een historische gebeurtenis, die door de evangelist Lucas uitvoerig wordt verhaald: hoe onder de regering van keizer Augustus te Bethlehem in Judea een Kind is geboren, en hoe herders en magiërs naar de
kribbe kwamen waarin de moeder Het had gelegd. Dit Kind is de eeuwige

Zoon van de Vader, God van God. Hij is de Verwachte der volkeren, en
alles wat de profeten van het Oude Testament over de Messias hebben
voorspeld, zal in Hem worden vervuld. De Zoon van God is een mens
geworden zoals wij. Hij is waarachtig God en waarachtig mens. Zoals Hij
God zijn Vader noemt, zo noemt Hij Maria zijn Moeder. Daarom vereren
wij in het mysterie van de menswording ook het geheim van de Moeder,
en overwegen wij hoe zij bij de ontvangenis en bij de geboorte van dit
Kind waarlijk Maagd is gebleven, zoals het braambos door de vlammen
niet werd verteerd.
Tegelijk met de geboorte te Bethlehem herdenken wij de eeuwige voortkomst van de Zoon uit de Vader. Want juist de verbazing over deze paradox is altijd weer nieuw voor de christenheid, namelijk: het kleine Kind
dat Maria in haar schoot heeft gedragen en dat hulpeloos in een kribbe
ligt, is het eeuwige Woord van de Vader, in alles aan de Vader gelijk, van
eeuwigheid uit de Vader als de bron van de godheid voortgekomen ,
“verwekt vóór de morgenster”. Omwille van ons mensen en omwille van
ons heil heeft God Zich zozeer vernederd. Zozeer heeft God de wereld
liefgehad.
Onze voorouders zijn vertederd door de hulpeloosheid van het goddelijke
Kind en de liefde van de maagdelijke Moeder. Hierdoor zijn ze er toe gebracht het oude feest van de Geboorte des Heren te versieren met de gevoeligheid van hun godsvrucht. En terecht: want alles wat de evangelist
ons over de geboorte van Christus vertelt – de engelen, de herders met
hun schapen en magiërs met hun geschenken – behoort tot het mysterie
van dit feest, waarop de hemel tot de aarde is gekomen en God in “wonderlijke ruil” ons vlees heeft aangenomen (1).

EEN ZALIG KERSTFEEST
1

Ontleend aan „Het Groot Gebedenboek“, 2e druk, 1950.

CHRISTUS IS GEBOREN,
KOMT, LATEN WE HEM AANBIDDEN.
Jezus, die ons verlost en leidt, die deelt in Vaders heerlijkheid
die voor de oorsprong van het licht gesteld werd voor ons aangezicht.
Gij zijt des Vaders glans en gloed, Gij aller wens en hoop voorgoed;
o, hoor ons, smeekt als uit één mond uw volk in heel het wereldrond.
Gedenk hoe eens, o Schepper groot, Gij uit de maagdelijke schoot
in zuiverheid geboren zijt, een mens in onze menslijkheid.
Maak deze dag opnieuw het waard, die weerkeert elk jaar,
dat Gij uit Vaders heerlijkheid, tot wereld heil gekomen zijt.
Nu zingen sterren, aard’ en zee en al wat is, de lofzang mee:
het nieuwe lied dat Hem bezingt wiens heil het gans heelal door dringt.
En wij die door uw schuldloos rein en heilig bloed gewassen zijn,
betalen met ons lied u eer op uw geboortedag, o Heer.
U, Jezus, zij de heerlijkheid die uit een Maagd geboren zijt,
met Vader en met Geest tezaam zij eeuwig lof uw grote naam. Amen.
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