
Een impuls voor het nieuwe jaar, 

met humor gespekt:  

7 januari - 19u30 in de kerk. 
 

Dit in het gezelschap van Koen Dewulf, 

Koen Dewulf is een man van vlees en bloed,  

een Vlaming met het hart op de tong,  

een grappenmaker die het leven serieus 

neemt. Altijd met veel bezig en daagt het  

publiek uit via thema's zoals geloven en  

geloofd worden of normen en waarden die 

anno 2020 precies een andere betekenis  

hebben gekregen. De eeuwenoude verhalen 

en overleveringen in een modern jasje gego-

ten alsof ze vandaag zouden worden geschre-

ven en binnen pakweg nog eens 2020 jaar 

nog steeds zullen worden verteld... 

Van harte welkom  

om het jaar 2022 

met een SMILEy in te zetten. 
https://www.koendewulf.be 

De campagne van Rikolto!  

Wat is Rikolto? 
Rikolto (vroeger Vredeseilanden) betekent ‘oogst’ in het 
Esperanto. Samen met boeren, bedrijven, wetenschappers 
en overheden oogsten ze nieuwe ideeën om een groeiende 
wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. 
Goed eten is de beste armoedebestrijding, is de beste  
gezondheidszorg en goed voor het klimaat. 
 
Hoe kunnen wij helpen? 
1. Koop een azalea  
Via onze actiepagina: http://www.rikol.to/Sint-Niklaas ) 
kan u een azalea bij ons bestellen aan € 6. Een extra steun-
tje daarbij is zeker ook welkom. Jouw azalea kan je afha-
len in de kerk van Tereken op zondag 09/01/2022 tussen 
11u30 en 12u30. Bestellen kan tot 26 december. 
2. Deel Rikoltolepels  uit 
Met jouw hulp delen we vanaf december 15.000 Rikolto-
lepels uit in heel Vlaanderen. Elke lepel staat symbool 
voor goed eten en onze wens dat dat een universeel basis-
recht wordt en een persoonlijke uitnodiging om daar werk 
van te maken. Overal willen we ze zien opduiken: thuis, in 
verenigingen, op het werk, op school, als cadeau zomaar 
aangeboden op straat,… Door jouw gegevens achter te 
laten op de actiepagina (via de knop ‘ik verdeel een 
doosje van 5 lepels) bezorgen wij jou zo een doosje. Met 
dat doosje heb jij dan 5 van de 15.000 te verdelen lepels in 
handen. Hoe dit verder in zijn werk gaat, kan je vinden op 
onze actiepagina.  
3. Doe mee met de week voor Goed Eten. 
Door je te registeren op onze actiepagina via de knop ‘ik 
doe mee met de week van goed eten’, schrijf je je in bij  
Rikolto nationaal. Je krijgt dan tips en recepten toegstuurd 
om mee de uitdaging aan te gaan om duurzaam te koken.  
 
Heb jij leuke foto’s van jouw bijdrage aan onze campagne  
dan mag je deze zeker rechtstreeks mailen naar: 
rikolto.sintniklaas@gmail.com  
 
Jouw foto krijgt dan een mooi plaatsje op onze actiepagina. 

Alvast bedankt voor jouw engagement! 
Team Sint-Niklaas 

 

Lied   

 

God van God en licht van licht, aller dingen hoeder,  
heeft een menselijk gezicht, aller mensenbroeder. 
  

Welkom 

 

Moment met de kinderen  

  bij het aansteken van de 4 kaarsen, zingen we: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus mag bij Maria wonen 

4e zondag advent jaar C 

19 december 2021 

http://www.rikol.to/Sint-Niklaas
mailto:rikolto.sintniklaas@gmail.com


Gebed om nabijheid  

Overal waar mensen samenleven,  

loopt het wel eens moeilijk.  

Soms blijven we liever in ons eigen clubje 

en willen we niet dat anderen erbij komen.  

We sluiten de deur en ze zijn niet welkom. 

 

Soms hebben we weinig aandacht 

voor de mooie dingen om ons heen.  

We vergeten wel eens om dankbaar te zijn.  

 

Soms hebben we snel een oordeel klaar  

over mensen, we doen geen moeite  

om hen echt te leren kennen. 

We maken hen verdrietig.  

 

Soms blijven we liever aan de kant, 

ook wanneer we zien dat iemand ons nodig 

heeft. Ze kunnen dan niet op ons rekenen. 

 

God, we werken niet altijd mee aan uw wereld. 

We willen ons beter inzetten  

en vragen een nieuwe kans.  

Amen. 

 

Gebed   

Goede God,  

we horen over mensen  

die geen plek krijgen om te wonen.  

Ze worden weggeduwd en aan de kant gezet.  

Help ons dat we nooit vuisten maken tegen  

anderen maar hen altijd een hand willen geven.  

Zo maken we samen een kring,  

verbonden met U en met mekaar. Amen. 

 

Een stukje muziek 

 

Evangelie  Lucas 1,39-45   
laten we rechtstaan om naar deze woorden 

te luisteren en 3 kruisjes maken: 

Jezus ik denk aan Jou, Jezus, ik spreek met Jou,  

Jezus, ik hou van Jou. 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Wij zetten ons hart open en willen meebouwen 

aan een warme wereld voor iedereen. 

 
1. 
Ik bid voor alle kinderen 

die geen fijne thuis hebben  

omdat hun familie  

bij ons niet welkom is. 

maak ons hart open voor hen. 

 

 

 

Lied 

Advent is dromen dat Jezus zal komen,  
dromen en hopen en sterren gaan kopen.  
Advent is dromen dat Jezus zal komen.  
 
Iedere week weer een licht ontsteken 
vlammen van vuur voor komende weken  
tekens van hoop in de duisternis,  
omdat het bijna kerstfeest is. 
 
Advent is dromen ... 
 

Mededelingen  

 

 

Zending en zegen  

 

 

Welkom voor de kerstvieringen 
 

* Vrijdag 24 december: 24u00 

    Middernachtmis met het samen zingen  

 van gekende kerstliederen 

 

* Zaterdag 25 december: 10u30 

     Kerstviering met de familie Stas 

 

* Zondag 26 december: 10u30 

 Viering met zang en gitaar   

          door Els Van Kerchove 

 

 

Warme dagen toegewenst! 



 

Slotgebed  

Goede God, 

dank u voor de tijd die we hier kregen. 

We voelen ons blij en verbonden 

met de kring van vrienden, 

dichtbij maar ook veraf.  

U roept ons op om niemand uit te sluiten 

en van onze wereld een plek te maken 

waar iedereen een plaatsje krijgt.  

We zijn er klaar voor. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen of thuis te vertellen 
Uit ’99 verhalen met een knipoog’ van 

Chantal Leterme, uitgeverij Averbode, 2014 
 

Een koning ging eens op bezoek bij Farid,  

een beroemde wijze man. 

Toen hij zijn huis binnenkwam, boog hij heel diep 

en gaf hem een prachtige gouden schaar, 

ingelegd met diamanten. 

Farid nam ze aan, bewonderde ze  

en gaf ze dan terug aan de koning. 

"Majesteit, duizendmaal dank voor dit waardevolle 

geschenk. Het is heel mooi, maar u had me beter 

een naald gegeven, want met een schaar kan ik 

niets doen." 

"Dat begrijp ik niet. Als u een naald nodig hebt, 

hebt u toch ook een schaar nodig." 

"Een schaar heb ik niet nodig, 

want die knipt dingen stuk. 

Een naald haalt stukken bij 

elkaar. Al wat ik leer,  

is gebaseerd op liefde, 

eenheid en verbondenheid. 

Een naald kan eenheid herstellen.  

Maar een schaar knipt en brengt scheiding aan. 

Als u nog eens komt,  

geef mij dan maar een gewone naald.  

Daar doet u mij het grootste plezier mee." 

2. 
Ik bid voor alle kinderen 

die door lief te zijn 

vrienden maken. 

Ik bid dat wij blij zijn. 

Laat ons bidden … 

 
3. 

Ik bid voor alle mensen 

die de wereld beter maken. 

zij zorgen voor een goed huis  

voor iedereen. 

maak ons hart open voor hen. 

Laat ons bidden … 
 

4. 

Ik bid voor alle mensen 

die triest zijn vandaag. 

maak ons hart open voor hen. 

Laat ons bidden ... 
 

Naamopgave van de 1e communicanten 
De kinderen die hun 1e communie willen doen 

zeggen dat zij graag een vriend van Jezus zijn. 

Dat te mogen horen, maakt ons allemaal blij. 

 

Daarom vragen we de kinderen per school of klas 

naar voor. Zij zeggen hun naam en wij vragen hen:  

Wil jij vriend van Jezus worden? 

  

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Goede God,  

help ons te leven met open handen, 

verbonden met de wereld,  

verbonden met uw Licht  

dat ons samenbrengt.  

Wij vieren dit in het breken en delen  

van brood en wijn. 

Geef ons kracht om 

mee te werken  

aan uw plan. Amen.

  

 



Bidden bij brood en wijn van leven 
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. 
 

Toen Jezus met zijn vrienden aan tafel ging,  

sprak Hij een dankgebed uit. 

Ook wij willen vandaag dank je wel zeggen  

aan God, zoals Jezus deed. 
 

God, dank je wel voor Jezus, jouw zoon. 

Hij heeft ons getoond hoeveel Jij van ons houdt. 

Samen met deze kinderen en alle mensen  

die er vandaag zijn, willen we feest vieren  

zoals op het Laatste Avondmaal. 
 daarvoor staan we recht. 
 

Wij doen samen wat Jezus die laatste avond  

van zijn leven deed. 

Jezus nam brood. Hij brak het in stukjes: 

voor ieder van zijn vrienden één stuk. 

Hij sprak: "Neem dit brood en eet het op. 

Zo zal er altijd een stukje van Mij bij jullie blijven." 

 

Toen gaf hij een beker met wijn rond. 

Hij zei: "Neem deze beker en drink van de wijn. 

Dan zullen jullie Mij nooit vergeten. 

Doe later met je vrienden wat Ik nu met jullie doe.  

Dan zal Ik er altijd bij zijn." 

 

Laten we dan samen de kern en de kracht  

van ons geloof uitzingen: 

Zo vertellen wij elkaar de Blijde Boodschap  

dat Jezus leeft in ons midden. 

Zo zeggen wij, dat wij allen werken  

aan zijn rijk van vrede. 
 

God, Jij nodigt ons vandaag weer uit  

rond deze tafel. Wij vragen Je,  

laat deze maaltijd ons helpen om  

voor elkaar licht zijn, zoals Jezus voor ons. 
 

God, wij bidden dat de Geest van Jezus,  

in ons hart mag wonen. 

Maak onze liefde ruimer.  

Steek kracht in onze daden. 

Help ons om naar zijn voorbeeld  

goede mensen te zijn. 

 

God, laat ons van de aarde  

een stukje hemel maken, 

daar waar wij goedheid brengen,  

waar wij vreugde zaaien. 

waar wij de anderen van dienst kunnen zijn. 

 

Zo mogen wij meewerken aan jouw rijk: 

een rijk van geluk en vrede 

waar alle mensen, jong of oud,  

van welk ras of stand ook, 

samen wonen als één grote familie. 

 

Uw woord is een lamp voor mijn voet …. 
 

Onze Vader  
 bidden we met open handen als teken  

 dat we licht willen brengen bij anderen 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 

  

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Gebed om vrede 

We zijn op weg naar Kerstmis, 

het is het feest van vrede en vreugde. 

Laten we elkaar die vrede van Jezus wensen,  

terwijl we zingen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 


