
Bericht van Deken Albert Van de Kerkhove 

 

Vrienden,  

  

Tien jaren mocht ik bij jullie zijn als jullie pastoor en 

deken hier in het dekenaat Sint-Niklaas.  

Ik ben er de Heer en jullie allemaal dankbaar voor.  

In deze moeilijke maar boeiende tijd mocht ik samen 

met jullie hier Kerk vormen en op zoek gaan hoe we 

vandaag en morgen kunnen leven en getuigen vanuit de 

Heer die Leeft! 

Graag had ik dit nog enkele jaren midden onder jullie 

gedaan en hoopte ik samen met jullie ‘op onze  

doorploegde akker’ verder te kunnen werken,  

zaaien en misschien te oogsten. 

Ik wens het aan jullie toe. Laat jullie liefde voor elkaar 

en voor de Heer groot zijn op deze vruchtbare grond. 

  

Onze Bisschop, Luc Van Looy, heeft me gevraagd  

bisschoppelijk vicaris te worden voor de territoriale 

pastoraal (parochies en dekenaten), de liturgie en de 

sacramenten in ons bisdom.  

Ik heb deze opdracht aanvaard.  

Vicaris-generaal Paul Van Puyenbroek bekwam bij de 

bisschop op zijn vraag eervol ontslag.  

Ik vertrouw jullie  en mezelf  toe aan Gods heilige 

Geest en durf ook te vragen om voor mij te bidden. 

Deze opdracht vangt aan op 18 januari 2015. 

  

Raf Vermeulen, nu pastoor deken in het dekenaat  

Sint-Maria Horebeke zal me opvolgen  in Sint-Niklaas 

en wordt als deken hier benoemd op 18 januari 2015. 

Ik vraag jullie ook voor hem te bidden en hem ook al 

jullie medewerking te verlenen.  

  

Aan jullie allen  nog een mooie Kerstnoveen  

en zalige Kerstdagen. 

In de komende dagen en weken ontmoeten we elkaar 

nog wel.  

  

Hartelijke groet,  

Albert Van De Kerkhove. 

   

 
Lied   
We zingen dit Taizélied twee keer na elkaar.  
Ondertussen komen misdienaars en voorgangers 

naar voor en noemen we de namen van hen die 

vorige maand gestorven zijn. We laten een lichtje 
voor hen branden, zodat wij hen in dit samenzijn 

in gebed meenemen.  
Vervolgens mogen de kinderen vooraan komen, 

we zingen het lied nog twee keer en de vier  

kaarsen van de adventskrans worden  
aangestoken, zij zijn voor ons "bron van leven". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dat Gods Woord een licht mag zijn op ons levenspad. 
Dat het de vlam van de hoop  

brandend mag houden in het hart van ieder van ons.  

 
Een moment met de kinderen 
Goede God, 
U hebt ons Jezus gegeven. 
Hij werd geboren bij heel gewone mensen. 
wij danken U daarvoor want daardoor weten we 
dat voor U ieder mens meetelt. 
Wij wachten op Kerstmis, 
het feest dat Gij bij mensen wilt wonen. 
En ook wij willen meewerken aan een wereld 
waarin alle mensen even belangrijk zijn. 
Wij hopen, God, dat dit snel gebeurt. Amen. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Wees waakzaam,  

uw God is op komst. 
Getuig van het Licht  

want God wil bij mensen wonen. 

4e zondag van de advent - b 
21 december 2014 



Welkom 
God zoekt bij mensen onderdak, 
niet in een huis van hout en steen, 
maar in levende mensen. 
Wie "ja" zegt, schept ruimte, maakt toekomst. 
God geeft ruimte aan Maria, 
Maria geeft ruimte aan haar Heer, 
ruimte voor zijn liefde, ruimte voor zijn komst. 
"Ja" zeggen  
is binnengaan in het hart van God, 
is God binnenlaten in jezelf. 
Vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
 
Stiltemoment 
 
Gebed  
Gij weet uw mensen te vinden, 
Gij weet toch wie U verwachten, 
waar Gij begonnen zijt, begint Gij nu weer. 
Gij geeft nieuwe geboorte. 
Zend ons uw geest tegemoet, 
de geestkracht van uw profeten, 
het goede nieuws van uw redding. 
 
Gezegend Gij, uw woord is volstrekt, 
Gij doet het gestand. 
Kom dichterbij 
dan wij durven hopen. 
 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advent is dromen dat Jezus zal komen,  
dromen als 't moet dat Hij komt voorgoed!  
Advent is dromen dat Jezus zal komen.  
Niet als een kind en niet in een kribbe,  
maar als een vredevorst hier in ons midden.  
Dan is er nergens verdriet meer of pijn,  
dan zal het altijd kerstfeest zijn. 

Mededelingen 
 
Zending en zegen 

 
 

 
 

 

Laten wij op weg gaan naar het licht van Kerstmis 
en de vlam van de vier kaarsen meenemen in ons hart. 

 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

 

     Je kan nog altijd: 

 
 de petitie ondertekenen om het  

sociale onrecht in ons land tegen te gaan.  

 de tentoonstelling bekijken met werken van  

Maarten Miechielssens.  

Zijn weduwe Monica staat je graag te woord. 
 

Alle briefjes uit de paraplu voor een kerstcadeau zijn 
reeds meegenomen: dank je wel ervoor!  

Mocht je het cadeau nog niet hebben kunnen  
meebrengen, bezorg het ons morgen op de pastorij. 

Kerstvieringen. 
Voor de kerstnachtviering (24 u) zoeken we  
mensen die willen meezingen. De liederen  
worden gerepeteerd op maandag 22 december  
om 19u30 in de kerk. 
 

Voor de viering van Kerstdag (10u30) met  
jongerenkoor Mozaïek hopen we veel kleine  
herders in de kerk te hebben. Daarom willen we 
alle kinderen uitnodigen om als herder naar de 
kerk te komen, bv met een schapenvachtje,  
een hoed, een stok, een schaapje, … 
 

Wie ons kan helpen aan extra spulletjes om de  
kinderen aan te kleden die niets bij hebben,  

vragen we of we deze mogen gebruiken.  

Breng ze, liefst al de komende dagen,  
mee naar de kerk. Als u uw naam erin zet,  

krijgt u deze nadien zeker terug. 
Hartelijk dank! 



 

Slotgebed 
God van alle mensen, 
dankbaar gedenken wij in deze tijd 
dat Gij - onder alle vrouwen -  
Maria hebt willen kiezen 
om Jezus te ontvangen. 
Wij bidden U, 
maak van ons mensen naar uw hart 
en geef dat Jezus ook in ons mag leven 
als een genade voor onszelf en voor anderen 
vandaag en de dagen die komen . Amen. 

 

Lied 
Nu zijt wellekome, Jezus, deelgenoot 
van mensen die nog dromen voorbij aan dood. 
Leven met zovelen en daarmee gelukkig zijn, 
alles willen delen en toch niet minder zijn.  
Kyrieleis. 
 

Nu zijt wellekome, verre, vreemde mens. 
Dat wij aan angst ontkomen, verstaan jouw wens 
ooit te zullen leven in een wereld omgekeerd, 
waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd. 
Kyrieleis. 
 

Nu zijt wellekome, toekomstmens in mij, 
die als een kind wil wonen herboren, vrij. 
In het land van morgen dat de lieve vrede kent, 
waar wij zijn geboren, gezien, aanvaard, erkend. 
Kyrieleis. 

Om in stilte te lezen 
Het wonder van de menswording 
is vreemd aan alle schitteringen van december. 
 

En nergens, in geen uitstalraam of lichtstad, 

ziet een mens het aangeprezen. 
Als het gebeurt, dan is het onverwacht. 

Tegen de gang van zaken in. 
 

Iemand die, 
God weet waar, in alle stilte  

omziet naar wie naamloos en vergeten blijft. 
 

Die zonder vrees de nacht ingaat 
omwille van een lichtend woord. 

En die voor kleinen en ontheemden 

zijn eigen wereld als een huis 
herbergzaam maakt. 
 

Het wonder is dat dit geheim  

vanaf die eerste Kerstmis 
met het grootste vertrouwen 

in onze handen werd gelegd. 

Tamar, Rachab, Ruth, de vrouw van Uría, en Maria 

uit de Adventskalender  

Welzijnszorg 2014 

Inleiding op de lezingen 
In de twee lezingen gebeurt telkens het  
tegenovergestelde van wat wij verwachten. 

Het gaat immers niet om de tempel,  
maar om het hart, 

niet om de status, maar de eenvoud van een jong meisje  

dat open staat voor God en zich aan Hem toevertrouwt. 
 

Eerste lezing 2 Samuël 7, 1-5, 8b-11, 16  
 

Een stukje muziek 
 

Evangelie    Lucas 1, 26-38  
 

Homilie 
 

Voorbede 
God, Gij die ruimte geeft  
aan het leven,  
aan tijd en aan seizoenen, 
aan mensen en dingen, 
Gij die naar ons toekomt en "ja" zegt op ons groot 
verlangen, wij komen tot U bidden: 
 
Wij bidden om ruimte in deze wereld  
en bij de mensen die hier wonen. 
Dat zij "ja" zeggen en het durven laten gebeuren. 
Dat vrede, barmhartigheid en genade  
ons samenbrengt.  
 
 
 
 
 
 
 
Dat deze wereld en de mensen die er wonen, 
ruimte geven en deuren openen 
voor het goede nieuws  
dat al jaren wordt doorverteld 
en dat hemel en aarde samenbrengt. 
Dat kome, heden over ons … 
 

Dat er plaats en ruimte is voor mensen  
in deze wereld, 
armen en ontheemden,  
zieken en wie bang zijn, 
zij die op de vlucht zijn 
zij die hoopvol zijn en vol vertrouwen. 
Dat Uw reddend woord 
gehoord mag worden, doorverteld, 
en Uw woord gebeuren mag. 
Dat kome, heden over ons … 
 

Dat er ruimte is voor mensen als Maria, 
eenvoudig en ontvankelijk, met open hart. 
Dat Uw verlossend woord  
in ieder huis en ieder hart een plaats vindt.  
Dat kome, heden over ons … 

 



Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God, 
de Bron waaruit wij zijn geboren, 
de Liefde die ons doet leven, 
de Einder waarheen wij gaan. 
 
Ik geloof in Jezus, 
Kind van Bethlehem, 
Man van Nazareth 
in wie God openbaar is geworden. 
In die God is Hij opgegaan voor altijd. 
 
Ik geloof in de Geest, 
kracht ons door God gegeven 
om te leven in liefde, vreugde en vrede, 
Jezus achterna. 
 
Ik geloof in de gemeenschap  
van mensen van goede wil 
die in de wereld van vandaag 
Gods Goede Nieuws brengen. 
Ik geloof dat wij die mensen kunnen zijn. 
 

Offerande    
 

Gebed over de gaven 
Goede God, 
in vele tekens geeft Gij ons te kennen  
dat Gij ‘God-met-ons’ wilt zijn.  
Neem daarom dit brood en deze wijn aan 
en maak ze tot voedsel dat ons kracht geeft, 
opdat wij vol vertrouwen uitzien  
naar de komst van Jezus Christus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen.  
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Hoe moeten wij U danken, Vader, 
voor het geluk dat ons geopenbaard werd 
in Jezus, uw Zoon. 
Met Hem willen wij U danken 
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt 
aan eenvoudige mensen. 
Met Hem willen wij U danken 
dat Gij voor ons toekomst opent 
en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 
 

Barmhartige Vader, 
wij danken U voor Jezus Christus, 
die één van ons geworden is. 
 
Na zijn dood  
hebben zijn leerlingen erkend  
dat zijn Geest aanwezig is 
overal waar liefde woont, 
overal waar mensen in elkaar  
durven geloven, 
overal waar mensen vergeving schenken 
en elkaar de hand reiken. 
 

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 
als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 
Zij hebben Hem herkend, Vader, 
bij het breken van het brood 
toen zij maaltijd hielden om Jezus' liefde   
onder elkaar levend te houden (…) 
 
Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 
Trouw aan Jezus' woord, breken wij hier dit brood 
en danken U voor deze beker. 
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd 
en maken zijn voorbeeld tot het onze. 
 
Gedenk in uw goedheid allen  
die ons zijn voorgegaan (…) 
Zij leven in onze gedachten, 
maar, meer nog, zijn zij levend bij U. 
 
Laat uw Geest rusten op deze gaven. 
Dat deze heilige symbolen 
ons mogen spreken van Jezus' dood  
die tot leven wekt, 
dat wij mogen openstaan  
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, 
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede  
Heer, help ons een toekomst vóór ons te zien 
waarvan we nu alleen nog maar kunnen dromen: 
een wereld waarin het goed is  
te leven voor elke mens. 
Een wereld waarin iedereen gelukkig is 
en iedereen zichzelf kan en mag zijn. 
Een wereld waarin uw vrede  
uiteindelijk zichtbaar wordt. 

 
Deze vrede van de Heer  
zij altijd met u.  
En geven wij Gods vrede  
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. 
 

Communie 
 


