
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Welkom aan  

de Koningen van de Velle 

 

Lied bij de intrede 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Betlehem. 
Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 
Komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, die Koning. 
 
De hemelse englen, riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
O, kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefd’ in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte. 
Komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, die Koning. 
  
Welkom 

 

Een stukje evangelie van Matteüs 
Kort na de geboorte van Jezus kwamen er enkele  

wijzen uit het oosten in Jeruzalem aan… 

 

Gebed om nabijheid 

God,  

ook wij verlangen naar diep geluk: 

wij willen zo graag zien en voelen  

en van harte weten  

dat het goed is te mogen leven. 

Gij geeft ons de tijd om op adem te komen, 

grond onder de voeten te voelen. 

We bidden  

dat wij meer en meer  

beseffen en ervaren  

dat Gij ons draagt, 

dat wij ons richten op uw licht. Amen. 

 

8 januari 2023 

a-jaar 

Feest van Openbaring 



Lied 

Ubi caritas, et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
 = daar waar liefde is en goedheid, daar is God 
 

Deel 2: uit het evangelie van Matteüs 
Toen Herodes gesproken had,  

gingen de wijzen weer op weg. 

de ster ging voor hen uit ... 

  

Gloria  

I lest né, le devin enfant 
= Hij is geboren, het goddelijk kind 
 

Een moment met de kinderen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 3: uit het 

evangelie van 

Matteüs 

Daarom gingen zij langs een andere weg  

- en wellicht als een ander mens- terug naar hun land.  

 

Lied 

Alleluia 
Ik verkondig u een blijde boodschap: 
Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer. 
Alleluia 
 

Homilie 

  

Voorbeden 

Wat is ons goud, onze wierook, onze mirre  

dat wij vandaag  

bij het Kind van Bethlehem neerleggen? 
  

Goud. 

Het is het goud van vertrouwen 

dat wij van elkaar ontvangen. 

Vertrouwen is kostbaar. 

Zonder geschonken vertrouwen  

kunnen wij geen zorg dragen voor anderen. 

Laten wij bidden  

dat wij elkaar dat vertrouwen blijven geven. 

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,  
kom in ons midden 
 
Mirre. 

Het is de pijn in het leven 

van ziek zijn of van afscheid nemen, 

de bittere smaak die het samen leven  

soms meebrengt. 

Mirre van verdachtmaking, 

waartegen we niets kunnen doen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HERINNERINGSVIERING 

voor liefhebbenden van een  

overleden kind: 

 

VAN HARTE WELKOM, 

jij die leeft met een lege plek  

door het overlijden van je kind,  

welke leeftijd ook, 

jij die broer, zus, opa, oma, familie, vriend(in), …  

bent van deze persoon, 

jij die betrokken leeft bij mensen  

die hun kind uit handen moesten geven. 

  

Samen herinneren kan een beetje licht  

brengen. 

  

Dit samen herinneren gaat door op  

zaterdag 28 januari 2023 om 14u30  

Samenkomst in de Sint-Jozefkerk,  

Tereken 3, Sint-Niklaas 

  

We laten een beetje licht schijnen  

doorheen een lied, een verhaal,  

een woord, een beeld,  

een kaars, een naam, voor wie wil: een gebed,  

doorheen ontmoeting bij een tas koffie nadien. 

  

We verwelkomen je graag vanaf 14u00  

in de Sint-Jozefkerk zodat we om 14u30 kunnen  

starten.  

Aansluitend op deze herinneringsviering praten  

we na in de kerk bij een warm drankje  

en een pannenkoek. 

  

Inschrijven kan bij:  

Lieve Van Driessen, Tereken 5a, 9100 Sint-Niklaas 

lieve.vandriessen@telenet.be, 03 776 11 07 

 

Vanwege de werkgroep:   

Jan, Vera, Christel, Hilde, Rita, Rita en Lieve 

mailto:lieve.vandriessen@telenet.be


Mag de kracht van uw Liefde 

ons verwarmen en inspireren 

mag zij sterker worden 

dan afbrekende machten van oorlog, leugen,  

geweld en dood. 

 

Mag de kracht van uw Liefde 

ons zegenen en ons vertrouwen versterken 

dat Liefde onze bestemming is 

dat U in die Liefde levend aanwezig bent 

en uw aandacht richt op ons. Amen. 

 

Lied  

Drie koningen groot van macht,  
reizen bij dag en nacht door bergen, bos en dal 
om te zoeken in de hoeken,  
door bergen, bos en dal,  
om te zoeken de Heer van al.  
 
Gaspard, Melchior, Balthazar,  
drie koningen al te gaar,  
gingen al met ootmoed, met offerande,  
wierook branden,  
gingen al met ootmoed,  
met offeranden naar 't kindje zoet. 
 
Zoete kindje, weet gewel,  
in deez' winterkoude fel,  
wie dat er voor de deure staat?  
't Zijn drie koningen met beloningen,  
die dat er voor de deure staat.  
Zeg dat ze naar binnen gaan.  
 
Mededelingen 

  

Zending en zegen 
  

  

  

  

  

  

  

  

En van kritiek, 

die afbreekt en kapot maakt. 

Bidden wij om bevestiging en liefde  

en om opbouwende kritiek  

die ons scherp houdt en sterkt. 

Kind ons geboren …  
  

Wierook. 

Het is de wierook van eer en hulde. 

Eer aan God in den hoge. 
Het is de wierook van hulde 

die we brengen aan allen die zich inzetten  

voor zieken, eenzamen, 

hongerigen, daklozen, vluchtelingen; 

voor hen die attent zijn als anderen rouwen; 

voor hen die een engagement  

in onze geloofsgemeenschap opnemen; 

voor zovelen die de ster durven volgen. 

Dankend bidden wij om al dezen. 

Kind ons geboren …  
  

Mag de ster, ook in moeilijke dagen, 

aan onze hemel blijven stralen. 

Daarom bidden wij om troost en sterkte 

voor mensen die het moeilijk hebben  

of iemand missen. 

Zo bidden we vandaag voor (…). 

Kind ons geboren …  
  

Offerandelied Geen wieg voor een koning 

De koningen van de Velle zingen hun mooiste lied 

voor Pater 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.  

Uw bijdrage van vandaag gaat natuurlijk  

naar pater Vincent en zijn parochianen in Bagdad.  

 

Als je wilt geven  

met behulp van je bankapp:  

dat kan met de qr code. 

Het bedrag kan je zelf  

aanpassen. 

De misdienaars komen  

natuurlijk ook graag nog rond. 

 

Met dank bij voorbaat! 

 

Gebed over de gaven 

God van mensen, 

hier staan wij voor U met onze gaven: 

ons goud van al het goede  

dat wij in ons leven ervaren, 

onze wierook van het steeds weer zoeken  

en soms vinden van U,  

onze mirre, ons leven met zoet en zuur. 

Wij bidden U: aanvaard onze gaven  

en neem onszelf, openbaar U aan ons 

in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 



Groot dankgebed 
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. 

 

Wij zeggen U dank, God,  

omdat wijze mensen het kindje Jezus ontdekken 

Zo leren ook wij Hem kennen. 
 

Wij zijn blij zijn met het Kind,  

blij met het Licht, dat met zijn geboorte  

in onze wereld is gekomen.  

God van het Licht, wij danken U  

voor het kind geboren in Bethlehem: 

toen Hij groot was,  

werd Hij een lichtdrager voor vele mensen.  

Toen mensen ziek waren,  

bracht Hij licht door hen te genezen.  

 

Als het duister was  

omdat iemand uitgestoten werd, 

veranderde Hij alles in licht  

om er weer bij te horen.  

Zo’n lichtpuntje willen ook wij zijn. 

   

Daarom zijn wij rond Jezus verzameld 

om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan (...). 

 

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

meedragen in ons hart, 

en doorgeven aan iedereen  

die we ontmoeten op onze weg.  

 

Maak ons breekbaar als levend brood 

voor de toekomst van de kleinen.  

Maak ons genietbaar als wijn  

voor hen die met ons leven.  

En we dragen ook hen mee die gestorven zijn  

en verder leven bij U zelf God. 

Geef ook hen uw vrede, God. 

  
Bevestig al het goede in ons,  

geef ons nieuwe ogen om te zien, 

geef ons open handen om te schenken, 

geef ons een hart om lief te hebben, 

geef ons de kracht om te geloven  

in het Kind van de kribbe.  

  
Daarom bidden wij met Jezus’ woorden: 

  

Onze Vader 

  

Bidden om vrede 

Voor wie zoeken in de stilte 

naar een vuur voor hart en handen: 

met vrede gegroet en gezegend met licht! 

  

Voor wie zingen op Gods adem 

van de hoop die niet zal doven: 

met vrede gegroet en gezegend met licht! 

  

Voor wie roepen om vrede 

en van gerechtigheid dromen: 

met vrede gegroet en gezegend met licht! 

  

Voor wie wachten in vertrouwen 

dat de liefde zal blijven: 

met vrede gegroet en gezegend met licht! 

  

Het licht van Gods ogen gaat over u op. 

De zon van zijn vrede als een nieuwe dag. 

met vrede gegroet en gezegend met licht! 

  
Communielied   

Kinder swijcht, so moochdi horen, 
hoe heer Jesus is gheboren. 
 

Lichtpuntje van de week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed bij het begin van het nieuwe jaar  

Mag de kracht van uw Liefde 

ons zegenen op onze weg, 

ons behoeden en bewaren, 

Uw Liefde zal ons geen geweld aandoen. 

 

Mag de kracht van uw Liefde 

ons zegenen in het nieuwe jaar 

ons hoop en sterkte geven. 

 

 

 


