
 
Voor de viering speelt Christophe Bursens  
op orgel. 
 
Ook welkom aan "de Koningen van de Velle" 
 

Intredelied   

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer, 
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 
 
Christe, Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 
Jesus is geboren in de heilige kerstnacht 
van een maged reine die hoog moet zijn geacht.  
Kyrieleis. 

 
D’herders op de velden hoorden een nieuw lied: 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
"Gaat aan geender straten  
en gij zult hem vinden klaar. 
Bethlem is de stede, daar is ’t geschied, voorwaar." 
Kyrieleis. 
 
D’heilige drie Koon’gen uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand. 
Z’offerden ootmoedelijk mir, wierook en de goud 
’t ere van den Kinde dat alleding behoudt. 
Kyrieleis. 

 

Verwelkoming 

 

Gebed om nabijheid 

Bron van alle wijsheid, 

met uw licht wijst Gij ons wegen om te gaan, 

uw liefde verschaft ons onderdak, 

uw licht leidt ons  

naar een geboren mensenkind, 

dat uw gelaat aan ons onthult. 
 

Gij zijt ons nabij. 

Dank dat Gij U laat zien  

in de minste van de mensen, 

in wijze mensen vandaag, 

in goede en moeilijke dagen, 

waar mensen elkaar in het leven dragen. Amen. 

Iedereen  
welkom 
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Lied   

Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd 
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit. 
Gloria, in excelcis Deo 
Gloria, in excelsis Deo 
  
Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toegekomen is. 
Gloria, in excelcis Deo 
Gloria, in excelsis Deo 
  

Gebed 

God, wij danken U 

voor het feest van Driekoningen,  

want op deze dag vieren wij dat 

iedereen bij U welkom is. 

Wij bidden dat de kracht van die gastvrijheid  

ons leven zozeer mag bezielen, 

dat wij in ons denken en doen  

niet langer grenzen trekken  

maar leven als broers en zussen  

van dezelfde Vader. Amen 

 

Inleiding op de lezingen 
Alle verhalen over de kindertijd van Jezus zijn  

van latere datum. Men vertelde vooral over het lijden  

en de dood van Jezus of over hetgeen Hij had gezegd  

en gedaan. Geleidelijk ontstond de behoefte om meer 

over Hem te weten en zijn betekenis als persoon beter 

te vatten. Wat de evangelisten neerschreven over zijn  

geboorte is daarom niet verzonnen, maar een kijk op 

Jezus als de Messias. Deze Jezus is een zegen voor  

alle volken, voor alle generaties en voor heel de wereld.  

 

Eerste lezing   Jesaja 60, 1-6 

 

Lied    
Christmas Lullabay 
 

Evangelie    
Matteüs 2, 1-12 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden we om Gods licht  

voor allen die op zoek zijn naar waarheid; 

en voor de profeten van onze tijd,  

die Gods Geest aan het werk zien  

waar niemand Hem vermoedt. 

Komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, die Koning. 

Slotgebed 

God, bij de geboorte van Jezus hebben wij 

uw menslievendheid herkend. 

 

In het nieuwe jaar, willen wij leven 

zoals Hij ons heeft voorgeleefd: 

 

zacht zijn  

voor wie door hardheid van mensen is verwond, 

 

medelevend luisteren 

naar het verhaal van wie vereenzaamd leeft, 

 

waardering laten blijken 

voor wie alle zelfvertrouwen mist, 

 

trouw nabij blijven 

bij wie niet meer in de goedheid van het leven  

gelooft  

 

in iedere ontmoeting 

telkens weer het beste van onszelf leggen. 

 

Zo hopen we  

Jezus’ zegen te zijn voor elkaar. Amen. 

    

Lied General Hymus - o Worship the King 

 
Mededelingen 

 

Zending en zegen   

 

Lied  Drie koningen groot van macht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan de  

koningen van de Velle! 

 



Gebed om vrede 

Als we met anderen Gods vrede delen 

hoeft niemand meer vreemdeling te blijven.  

Herders van Bethlehem en Wijzen van ver weg  

voelen zich thuis bij elkaar  

in het licht van God-met-ons. 

Mogen ook wij bij elkaar thuis zijn, God, 

elkaars vrienden zijn,   

omdat uw vrede met ons meegaat. Amen. 

 

Die vrede van de Heer zij altijd met u.  

Geven wij elkaar een teken van die vrede. 

  

Inleiding op de communie 

 

Communie 

Lied:  Sing An Alleluia 
 

 

 

Om in stilte te lezen  Manu Verhulst 

Nieuwjaar is geschenk 

verpakt in twaalf maanden 

in tweeënvijftig weken 

en driehonderd vijf en zestig dagen. 

Nieuwsgierig en beducht  

maken wij de verpakking los 

dag na dag… 

 

Nieuwjaar is tijdgebonden 

in uren en dagen 

van zonsopgang tot zonsopgang 

van uur tot avontuur 

met mensen van hier en daar, 

van overal en bontgekleurd 

van huid tot in gedachte. 

 

Elk uur wordt avontuur 

om samen te beleven 

het wonder dat wij vrede noemen. 

 

Nieuwjaar is geschenk 

mooi en stevig verpakt 

door het Mysterie, de grote Liefde 

zo veel groter dan ons hart. 

Zalig Nieuwjaar 

Bidden we om Gods licht  

voor allen die in dit nieuwe jaar 

geen positieve verwachtingen hebben. 

Voor hen die geen ster meer zien,  

geen vreugde meer vinden. 

Komt laten wij aanbidden, ... 
 

Bidden we om Gods licht  

voor onze geloofsgemeenschap. 

Dat wij ontvankelijk zijn. 

Dat wij oog hebben voor wie hulp nodig heeft. 

Dat wij ruimte scheppen voor wie anders zijn. 

Dat wij een plek van geborgenheid zijn 

Komt laten wij aanbidden, ... 
 

God, bij het begin van het nieuwe jaar 

bidden wij om uw licht voor onze  

dopelingen, eerstecommunicanten en vormelingen, 

om uw liefde voor hen die in het huwelijk treden, 

om uw kracht voor de zieken, 

om uw genade voor onze overledenen, 

om uw troost voor wie een geliefde  

moesten laten gaan. 

Komt laten wij aanbidden, ... 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God die tot mij spreekt, 

alles is vervuld van zijn geest. 

 

Ik geloof dat Hij tot ons zegt: 

ieder die de ster volgt komt tot Mij. 

 

Ik geloof in Jezus die als een kind werd geboren 

en ons de weg toont naar God, 

die niet voor zichzelf leefde, 

maar anderen deed leven tot over de dood heen. 

 

Ik geloof in de gemeenschap van mensen 

die elkaar tot leven brengen, 

die tonen hoever Gods liefde gaat 

en laten zien:  

aan Hem mogen wij ons toevertrouwen 

tot leven en eeuwige liefde. 

 

Offerande  
De koningen van de Velle zingen jaarlijks voor  

Pater Vincent Van Vossel. Deze moedige tachtigjarige, 

afkomstig van de Velle, is reeds vele jaren missionaris in 

Irak, Bagdad. Daar houdt hij een parochie levend,  

in alle omstandigheden.  

De 16 koningen, leden van het koor Consonant,  

willen zingend en bedelend Pater Van Vossel  

een financieel steuntje in de rug geven.  

Ook op Tereken ontvangen we hen graag  

in verbondenheid met mensen wereldwijd.  

Uw bijdrage van vandaag gaat natuurlijk naar  

pater Vincent en zijn parochianen in Bagdad.  

Met dank bij voorbaat! 



Lied: O little Town of Bethlehem 

 

Gebed over de gaven 

God van leven, 

in uw goedheid ziet Gij de gaven die wij aanbieden. 

Goud, wierook en mirre zijn er niet bij, 

maar onze verbondenheid, 

onze goede wil en onze aandacht 

dragen wij aan U op. 

Wij danken U: 

dat Gij deze gaven aanvaardt 

en ons in dit brood en deze wijn nabij komt. Amen. 

 

Tafelgebed 
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. 

 

God van wijsheid, 

de wijzen gingen op weg onder impuls van de ster. 

Waar wij gaan, bent ook U dichtbij, 

soms rakelings nabij, teder zacht,  

soms botsend hard.  

 

Gij gaat aan ons voorbij 

als een mens aan een ander mens. 

Gij komt bij ons binnen 

verwacht of onverwacht  

Gij doorkruist ons leven. 

En altijd weer zegt Gij ons uw naam toe: 

'Ik ben er voor jou: kijk maar  

en je zal Mij zien met nieuwe ogen'. 

 

U bent de onvoorziene Gast  

de vraag om er te zijn voor anderen 

en om liefde te worden  

zoals U dat bent voor ons. 

 

In die gezindheid zijn we hier bijeen 

om het verhaal van Jezus 

verder te zetten met ons leven,  

om zijn woorden door te vertellen, 

en zijn daden van genezing en vergeving  

verder te doen. 

 

Om net als Hij deed op die laatste avond (…) 
 instellingswoorden 

 

Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren, 
totdat Hij komt. 
 

Laat de Geest die Hem bezielde 

nu over ons komen 

zodat wij leven in uw aanwezigheid, 

en Jezus herkenbaar is in ons leven  

 

Verbind ons met allen  

die ons zijn toevertrouwd, 

met onze liefsten en met hen  

die ons levenspad kruisen. 

Verbind ons met allen  

die met uw naam getekend zijn, 

met hen die nood hebben en lijden, 

met hen die gebroken door het leven gaan. 

 

Verbind ons ook over de dood heen met hen 

van wie we reeds afscheid moesten nemen. 

We denken hier speciaal aan (….) 

 

Verbind ons met U,  

die de kern van ons leven bent, 

dat uw liefde mag doorschijnen in ons, 

en wij uw beeld zijn,  

levend lichaam van Christus. 

 

Onze Vader 


