
Welkom aan Els Van Kerchove  
met haar gitaar en stem! 

  
Lied   Onderweg- Boudewijn de Groot 
Nu valt de nacht, zacht als de sneeuw 
en alles staat stil in de kou 
Valt er van ver een ster op mijn pad 
dan neem ik hem mee voor Jou 
Stilstaan in ’t woud, donker en oud 
de sparren versteend op wacht 
het licht komt van ver 
van lichtjaren her en ik ben onderweg. 
 
Nu is de nacht zacht als de sneeuw 
de hemel als ijs zo blauw 
Ik draag een ster van ver in mijn hand 
ik ben onderweg naar Jou. 
              
Welkom 
 
Gebed om nabijheid 
Goede God, het oude jaar bijna ten einde, 
het nieuwe jaar op komst: 
zoveel doet ons vasthouden aan wat voorbij is, 
vreugde en verdriet, lief en leed. 
Het doet ons stilstaan bij onszelf en bij U. 
En wij vragen: ontferm U over ons. 
 
God, het oude jaar bijna ten einde, 
het nieuwe jaar op komst: 
zo merken wij welke kansen  
wij hebben laten liggen 
en waar wij vreugde konden uitstralen. 
Wij overdenken wat wij hebben genomen 
en gegeven. 
En wij vragen: Heer, ontferm U. 
 
God, het oude jaar bijna ten einde, 
het nieuwe jaar komt ons tegemoet: 
dat wij het voorbije kunnen loslaten 
en openstaan voor wat komt, 
met U dicht bij ons. 
En wij vragen: Heer, ontferm U. 
 

 

Jezus mag bij Maria wonen 
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Lied      
Geef mij nog vijf minuten voor 
de brief die ik niet schreef 
en waardoor in een mensenhart 
een koude leegte bleef. 
 
Geef mij nog vijf minuten, Heer 
voor het woord dat ik niet sprak 
en waardoor in een mensenhart 
misschien iets kostbaars brak. 
 
Geef mij nog vijf minuten voor 
een lach spontaan en blij 
waardoor ik warmte breng en sfeer 
in huizen rondom mij 
 
Geef mij nog vijf minuten voor  
een traan die ik niet liet 
zo bleef een ander eenzaam en 
alleen met zijn verdriet 
 
Geef mij nog vijf minuten voor 
wat ik niet heb gedaan 
ofschoon U vele kansen gaf 
die ik voorbij liet gaan. 
 
Geef mij nog vijf minuten, Heer. 
Misschien dat het wat wordt 
ach geef mij een heel leven heer 
minuten zijn zo kort. 
 
Gebed   
Dank je wel, God, voor mensen die ons leven  
tot hier toe mogelijk hebben gemaakt, 
mensen, zoals onze ouders, 
die ons hebben gedragen, gevoed, 
die ons naar het leven hebben geleid. 
 
Dank je voor alle steun en inspiratie 
die ons leven zinvol maken. 
 
Dank je voor elke dag die de moeite  
van het leven waard is. 
 
Dank je, God, dat je ons geleid hebt tot hiertoe, 
dat wij leven. Amen. 
  
Lied  Esta noche nace un nino    
 
Evangelie  Lucas 2, 41-52 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis You raise me up 
tekst: Brendan Graham, muziek: Rolf Lovland 
 
Soms zie ik echt geen licht meer in het leven 
mijn hart bezwaard en donker is mijn ziel 
bedrukt blijf ik verlangen in stilte 
totdat Jij komt en even bij me zit. 
 
Jij tilt mij op, nu overwin ik bergen 
Jij loodst mij door de woeste oceaan 
Jij geeft mij kracht  
en draagt mij op uw schouders 
Jij tilt mij hoger op dan ik kan zijn. 
 
Er is geen leven, geen leven zonder honger, 
ons hart onrustig tikt en slaat op hol 
maar dan kom Jij en zie ik heel verwonderd 
een glimp van licht, een vleugje eeuwigheid. 
 
Voorbeden 
Voor alle gezinnen die dit jaar getroffen werden  
door ziekte of dood, 
dat zij toch met nieuwe moed  
het nieuwe jaar tegemoet zien. 
 
Lied 
In de stilte van mijn hart,  
ben ik nu waar ik moet zijn 
Ik ben één met al wat is,  
voel ik de, voel ik de rust. 
 
Voor families waar ruzie is of onenigheid, 
dat vrede over hen kan komen. 
 
Voor de gezinnen zonder ouders,  
voor kinderen die geen kind kunnen zijn. 
 
Voor kinderen en jongeren 
wiens ouders niet voor hen kunnen zorgen. 
 
Lied 
In de stilte van mijn hart,  
ben ik nu waar ik moet zijn 
Ik ben één met al wat is, voel ik de,  
voel ik de rust. 
 
Voor onszelf, onze gezinnen en families, 
dat we mogen groeien in wijsheid. 
 
Stiltemoment 
 
Offerande Els zingt ondertussen 
Op een avond juist voor zijn dood 
riep Hij zijn vrienden saam 
en Hij schonk hen als afscheidsmaal  
zichzelf in wijn en brood. 
 



Brood en wijn zal teken zijn van Gods verbond 
met ieder mens, brood en wij bieden wij aan, 
teken van trouw, uw laatste wens: brood en wijn 
Eeuwen later opnieuw bijeen eten wij in uw naam. 
In dit teken van wijn en brood,  
leeft Gij in ons voort.  
Brood en wijn zal….. 
 
Gebed over de gaven  
Liefdevolle Vader, 
uw Zoon Jezus heeft zich aan ons aangeboden 
en is bij Maria en Jozef opgegroeid  
van Kind tot een Mens naar uw hart. 
Wij bieden U dit brood en deze wijn aan 
als teken dat ook wij mensen willen worden  
naar uw hart. 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. 
  
Gij God, van alle tijden 
van begin tot einde, van hier en overal, 
Gij die met ons zijt. 
Gij die uw naam hebt geschreven  
in ons binnenste, gegrift in ons hart. 
  
Gij die door wijzen wordt beleden, 
door kinderen gevierd 
Gij hebt U geopenbaard in Jezus Christus 
kind van mensen, roep om het liefste, 
blijk van het diepste, kind van belofte, 
sprekend de Vader. 
  
Maar ook gewantrouwd,  
geweigerd en verworpen door mensen  
van eigen gezag overtuigd. 
Vastgelopen in het centrum van het land,  
in het hart van de stad heeft Hij  
afscheid genomen van zijn vrienden. 
Die laatste avond (…). 
 kort stukje muziek 
  
Hij is als een licht in de nacht 
als een ster om te volgen, 
als een engel uit de hemel 
in de wereld is verschenen. 
  
Kind is Hij gebleven:  
één en al vertrouwen  
in wat goed en wie God is,  
zoon van de Vader, niet klein te krijgen  
door niets en niemand,  
door de dood niet eens. 
 
 



Daarom bidden we voor de mensen  
die gestorven zijn en wij verder meedragen (…). 
Bidden we in stilte voor alle overledenen, 
al dan niet bij naam gekend. 
 kort stukje muziek 
  
God, in Jezus zijt Gij mens geworden 
het laatste woord over leven en dood 
heeft zo onder ons gesproken. 
Dat wij dit verhaal niet vergeten 
en bidden wij zoals Hij gebeden heeft. 
  
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 vierden het feest van Kerstmis, 
het is het feest van vrede en vreugde. 
Jezus, daar waar Jij kwam, 
voelden mensen zich opleven, 
vonden zij vrede in hun hart. 
Schenk ons ook die vrede. Amen. 
   
Communie   

 
Om in stilte te lezen  
Vader en moeder 
zien iets van zichzelf herleven  
in hun kinderen, hun kleinkinderen. 
Ze hebben dezelfde trekjes.  
Met een fijne glimlach 
verstaan zij de blik in hun ogen 
en de trekken in hun karakter. 
God heeft iets van zichzelf in de mens gelegd. 
Zo zal Hij ook teder glimlachen  
om onze explosies van creativiteit en energie. 
We zijn wel groot geworden, 
weg gegroeid van thuis,  
maar Hij kan ons niet vergeten. 
Geloven in God 
is de weg naar huis inslaan. 
Het is een oeroud geheim  
omzettenin kleine gebaren. 
En opnieuw familie worden. 
God is onze beste familie.  



Slotgebed  
God, Gij zijt voor ons vader én moeder, 
 
zegen het werk en de inzet van zoveel mensen: 
mensen die niet kunnen werken, 
mensen die nauwelijks resultaat zien  
van hun werk, 
mensen die zich wijden aan de zorg  
voor het meest alledaagse, 
mensen die het allemaal  
in hun eentje moeten klaren. 
 
Zegen vooral ook de liefde  
die mensen samen dragen, 
het vertrouwen in goede en kwade dagen, 
de aandacht van ouders voor hun kinderen, 
de erkentelijkheid van kinderen voor hun ouders, 
de zorg van een geloofsgemeenschap. 
 
Zegen alles wat goed en hartelijk is  
tussen mensen. Amen. 
 
Lied  Senora Dona Maria  
Refrein:  Arruru, arruru 
    Duermete nino Jesus 2x 
     
Mededelingen  
 
Zending en zegen  
 
 
 
 

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  
gegoten alsof ze vandaag worden  
geschreven en binnen pakweg nog eens 2020 
jaar nog steeds zullen worden verteld... 

Van harte welkom  
om het jaar 2022 

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

https://www.koendewulf.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De campagne van Rikolto is ondertussen ook 
op TV en radio gestart! 

 

 

 

 

 

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 je een azalea bij ons bestellen aan € 6. 
Een extra steuntje daarbij is zeker ook welkom.  
Jouw azalea kan je afhalen 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 basisrecht wordt en een 
persoonlijke uitnodiging om daar werk van te maken. 
Overal willen we ze zien opduiken: thuis, in vereni-
gingen, 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 toegestuurd om mee  
de uitdaging aan te gaan om duurzaam te koken.  
 
Heb jij leuke foto’s van jouw bijdrage  
aan onze campagne, mail deze rechtstreeks naar: 
rikolto.sintniklaas@gmail.com  
Jouw foto krijgt een mooi plaatsje  
op onze actiepagina. 

 
Alvast bedankt voor jouw engagement! 

Namens Team Sint-Niklaas 
Christine Trommelmans 

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



