
Niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen 

 
Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik, 

en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen. 
 

                                                         Matteüs 3, 11b 
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Plaatsing van de St. Nicolaasreliek 
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Dirigent: Joep de Cloet (VO) 
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1ste collecte is bestemd voor de pastorale zorg in onze 

    Geloofsgemeenschap 

 

2de collecte is bestemd voor is bestemd voor 
 Bisschoppelijke Adventactie 

Zonnepanelen en een bloedbank voor een ziekenhuis in 
Somalië. 
Met hulp van Adventsactie kan het Garbaharey ziekenhuis 
apparatuur en materialen voor laboratoriumonderzoek 
aanschaffen. Inwoners uit de wijde omgeving krijgen daarmee 
toegang tot betere gezondheidszorg. 

 

 

 

 

  1ste collecte                                                                2de collecte 

   

U kunt uw gave aan de collecte 

ook doen door het scannen van 

deze QR codes. Deze zijn te 

scannen met uw mobiele telefoon. 

U kan dan zelf het bedrag 

invullen. Dat kan u nu doen of u 

kunt eventueel het boekje mee 

naar huis nemen en dit thuis 

doen. 
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O P E N I N G  V A N  D E  V I E R I N G  

Openingslied O Heiland, open wijd de poort 
t. en m. oorspronkelijk 17de eeuw / arr. J. Mirick 

 

O Heiland, open wijd de poort 

en daal omlaag, Gods eeuwig Woord, 

die aller mensen redder zijt, 

zo lang voorzegd, zo lang verbeid. 

 

Besproei ons hart, zo dor en droog, 

met dauw en regen van omhoog. 

Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam, 

Gij zijt de Leeuw uit Juda's stam. 

 

O Morgenstond, zo lang verbeid, 

O Zon van algerechtigheid,  

de dag breekt aan, de nacht is om: 

wij wachten, kom, Heer Jezus, kom. 

 

 

 

 

 

 
 

Kruisteken 

 

C: In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. 

A:   Amen. 

C: Vrede zij u. 

A:   En met uw geest. 
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Woord van welkom en inleiding 

 

Ontsteken tweede Adventskaars 

 

 

 

 
 

 

 

Acclamatie             And There Was Light 
t. en m. Cam Floria & Jeff Kennedy / arr. Cam Floria 

 

And there was light, light in the kingdom of God!    (4x) 

 



5 
 

R I T E  P L A A T S I N G  S T  N I C O L A A S R E L I E K  

Gebed vóór de plaatsing van de reliek 

 

C: Laat ons bidden, 

 Wees ons barmhartig Heer; 

 bescherm ons op voorspraak 

 van de heilige bisschop Nicolaas in alle gevaren, 

 en leid ons langs veilige wegen naar het eeuwig geluk. 

 Door Christus onze Heer. 

 

A: Amen 

 

Lezing vóór de plaatsing van de reliek  -  Exodus 13, 17-22 

 

Toen Farao het volk had laten vertrekken liet God hen niet door 

het gebied van de Filistijnen gaan, hoewel deze weg korter is. 

Want als het volk aangevallen zou worden, dacht God, zou het 

spijt kunnen krijgen en terugkeren naar Egypte. God liet het volk 

dus de omweg door de Rietzeewoestijn maken. Geheel tot de 

strijd uitgerust trokken de Israëlieten weg uit Egypte. Mozes nam 

het gebeente van Jozef mee. Deze had de Israëlieten immers 

plechtig laten beloven dat te doen, toen hij zei: ‘De Heer zal 

zeker eens genadig op u neerzien; neem dan mijn gebeente met 

u mee.’ De Israëlieten vertrokken van Sukkot en sloegen hun 

kamp op te Etam, aan de rand van de woestijn. De Heer ging 

voor hen uit; overdag in een wolkkolom, 's nachts in een vuurzuil 

om hun licht te zijn. Zo konden zij dag en nacht doortrekken. 

Nooit week de wolkkolom overdag en de vuurzuil 's nachts van 

de spits van het volk. 

 

Woord van de Heer.  -  Wij danken God. 
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In processie halen en plaatsen St. Nicolaasreliek 

 

Lied tijdens de processie 

Een uittochtslied 
t. Jan Verhoef / m. André Telderman 

 

Trek ik de zee door dan zal ik je vinden 

over het water zul je er zijn; 

Jij kent mijn wegen in den blinde, 

gaat met mij mee door de woestijn. 

 

Trek ik de zee door dan zal ik je vinden,  

over het water zul je er zijn. 

 

Trek ik de zee door dan zul je mij wachten 

over het water ben je mijn vuur; 

dicht aan je hart wil ik overnachten, 

zonder jou heb ik rust noch duur. 

 

Trek ik de zee door dan zul je mij wachten, 

over het water ben je mijn vuur. 

 

Trek ik de zee door dan zul je mij vinden, 

over het water stil je mijn pijn; 

Nog ken ik nauwlijks wie ik beminde 

maar ga met mij door de woestijn. 

 

Trek de zee door dan zul je mij vinden, 

Over het water stil je mijn pijn. 

 

Bewieroking St. Nicolaasreliek 
 

Kort pianospel 
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Uitnodiging Kids- en Voorleeskerk 

 

Schuldbelijdenis In de advent I 

 

C:  Heer, die U tot ons keert en onze ongerechtigheid 
  niet voor altijd indachtig wilt zijn, 
  ontferm U over ons. 
 

uit de Nicolaasmis / m. Joep de Cloet 
K+A: Heer ontferm U, Heer ontferm U, 
  Heer ontferm U over ons, over ons. 
 
C:  Christus, die ons doet standhouden 
  tot het einde, zodat geen blaam ons treft, 
  ontferm U over ons. 
 

uit de Nicolaasmis / m. Joep de Cloet 
K+A:  Christus ontferm U, Christus ontferm U, 
  Christus ontferm U over ons, over ons. 
 
C:  Heer, die ons sterkt, zodat wij onberispelijk zijn 
  en heilig wanneer Gij komt in heerlijkheid, 
  ontferm U over ons. 
 

uit de Nicolaasmis / m. Joep de Cloet 
K+A:  Heer ontferm U, Heer ontferm U, 
  Heer ontferm U over ons, over ons. 
 
C:  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
  onze zonden vergeven 
  en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
 
A:  Amen. 
 

Openingsgebed 

 



8 
 

Eerste lezing  -  Jesaja 11, 1-10 

 

In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een 

scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen. De geest van de 

Heer zal op hem rusten, de 

geest van wijsheid en verstand, 

de geest van raad en 

heldenmoed, de geest van 

liefde en vreze des Heren, en 

deze vreze des Heren zal hij 

uitstralen. Hij zal geen oordeel 

vellen naar uiterlijke schijn, 

geen uitspraak doen op grond van geruchten. De kleinen zal hij 

recht verschaffen, een eerlijk vonnis spreken over de geringsten 

der aarde, maar de uitbuiter zal hij striemen met de gesel van zijn 

mond, en de boosdoener doden met de adem van zijn lippen. 

Gerechtigheid wordt de gordel om zijn heupen, onkreukbaarheid 

de band om zijn lenden. Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de 

panter zich neer naast het geitje, grazen tezamen het kalf en het 

leeuwenjong, een kleuter kan ze weiden! Koe en berin hebben 

vriendschap gesloten, hun jongen liggen naast elkaar, en de 

leeuw vreet hooi met het rund. De zuigeling speelt bij het hol van 

de adder, en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de 

slang! Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad op 

heel mijn heilige berg, maar zal de gehele aarde vervuld zijn met 

liefde tot God, zoals de zeebodem bedolven is onder het water. 

Op die dag zal de wortel van Isaï opgericht staan als banier voor 

de volken: alle naties zullen naar hem toestromen. En zijn troon 

zal luisterrijk zijn! 

 

Woord van de Heer.  -  Wij danken God. 
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Tussenzang If My People Will Pray 
t. en m. Jimmy Owens, arr. Jimmy Owens 

 

Als Mijn volk nederig is en tot Mij bidt, dan zal Ik 

hun gebeden vanuit de hemel verhoren.  

 

If My people which are called by My 

name 

shall humble themselves, shall humble 

themselves and pray, 

If My people which are called by My name 

shall seek My face and turn from their wicked ways. 

 

Then will I hear from heaven then will I hear from heaven, 

Then will I hear and will forgive and will forgive their sin. 

 

If My people which are called by My name 

shall humble themselves, shall humble themselves and pray, 

I will forgive their sin, I will forgive their sin, 

I will forgive their sin and heal their land. 

 

Tweede lezing  -  Romeinen., 15, 4-9 

 

Zusters en broeders, 

Alles wat eertijds werd opgeschreven, werd opgetekend tot onze 

lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij 

putten uit de Schrift, in hoop zouden leven. 

God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook 

eensgezindheid in de geest van Christus Jezus, opdat gij één 

van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus 

Christus moogt verheerlijken. Aanvaardt daarom elkander als 

leden van één gemeenschap, zoals ook Christus ons in zijn 

gemeenschap heeft opgenomen, ter ere Gods. Ik bedoel dit: ter 



10 
 

wille van Gods trouw is Christus dienaar geweest van het Joodse 

volk, om de beloften aan de aartsvaders waar te maken; maar de 

heidenen moeten God verheerlijken om zijn erbarming, volgens 

het woord van de Schrift: ‘Daarom zal ik U loven onder de 

heidenen en uw naam met psalmen prijzen.’. 

 

Woord van de Heer.  -  Wij danken God. 

 

Alleluia            Geprezen zijt Gij, God 
m. Joep de Cloet 

 

Alleluia, alleluia. 

 

Geprezen zijt Gij, God, 

om uw woord en uw trouw. 

 

Alleluia, alleluia. 

 

Evangelielezing  -  Matteüs 3, 1-12 

 

D: De Heer zij met u. 

A: En met uw geest. 

D: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 

Christus, volgens Mattheus. 

A: Lof zij U, Christus.  

 

In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn 

van Judea: ‘Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij. Deze 

toch is het die de profeet Jesaja bedoelde, toen hij zei: Een stem 

van iemand die roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, 

maakt zijn paden recht.’. 

Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren 

gordel om zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en 
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wilde honing. Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de 

Jordaanstreek naar hem uit en zij lieten zich door hem dopen in 

de rivier, de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Maar toen 

hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen om gedoopt te 

worden, sprak hij tot hen: ‘Adderengebroed, wie heeft u 

voorgespiegeld, dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten? 

Brengt liever vruchten voort die passen bij bekering, en neemt 

niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt: Wij hebben Abraham 

tot vader! Waarachtig, ik zeg u, 

dat God de macht bezit voor 

Abraham uit deze stenen kinderen 

te verwekken! Reeds ligt de bijl 

aan de wortel van de bomen. Elke 

boom dus die geen goede vrucht 

draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen. Ik doop u met 

water, opdat ge u zoudt bekeren. Maar Hij die na mij komt, is 

sterker dan ik, en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te 

ontdoen. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. De 

wan heeft Hij in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig 

zuiveren; zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen, maar het kaf 

verbranden in onblusbaar vuur.’. 

 

Woord van de Heer.   -   Wij danken God. 

 

Acclamatie op het Evangelie Laat komen Hij die komen zal 
t. Kees Pannekoek / m. Rorate caeli 

 
K + A: Laat komen Hij die komen zal 
  verlangend zien wij naar Hem uit. 
 

Verkondiging 
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Woorden van geloof (gebeden)                           Ik geloof in één God 
 (Geloofsbelijdenis van Nicea) 

 

C: Ik geloof in één God de almachtige Vader, 

 

A: Schepper van hemel en aarde, 

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 

 

C: En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon 

van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. 

 

A: God uit God, licht uit licht, 

ware God uit de ware God. 

Geboren, niet geschapen, 

één in wezen met de Vader, 

en door wie alles geschapen is. 

 

C: Hij is voor ons, mensen, 

en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 

 

A: Hij heeft het vlees aangenomen 

door de heilige Geest uit de Maagd Maria 

en is mens geworden. 

 

C: Hij werd voor ons gekruisigd, 

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus 

en is begraven. 
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A: Hij is verrezen op de derde dag,  

volgens de Schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel: 

zit aan de rechterhand van de 

Vader. 

 

C: Hij zal wederkomen in heerlijkheid 

om te oordelen levenden en doden 

en aan zijn rijk komt geen einde. 

 

A: Ik geloof in de Heilige Geest 

die Heer is en het leven geeft 

die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 

 

C: die met de Vader en de Zoon 

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 

die gesproken heeft door de profeten. 

 

A: Ik geloof in de ene, heilige, katholieke 

en apostolische kerk. 

 

C: Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 

 

A: Ik verwacht de opstanding van de doden 

en het leven van het komend rijk. Amen. 
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Voorbede Adem ons open 
t. Sieds Prins / m. Tom Löwenthal 

 

K:  Laat onze woorden stijgen 

  voor uw gezicht als wierook 

  zie in ons het verlangen 

  een mens te zijn van U. 

  Kom, adem ons open, 

  kom, adem ons open, 

  adem ons open. 

 
Elke voorbede wordt afgesloten met: 

 

L:  Laat ons zingend bidden. 

 

K.+A: Kom, adem ons open, 

  kom, adem ons open, 

  adem ons open. 
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D I E N S T  V A N  D E  T A F E L  

Bereiding van de gaven 

 

Collecte 

 

Offerandelied    Mercy 
t. en m. Susan Bentall Boersma, arr. Craig Courtney 

 

God ik durf me nauwelijks aan U te vertonen met al mijn zonden en gebreken. 

Ik vraag U om vergeving. Was mij schoon en maak mij zuiver. Met alle liefde 

die U heeft. Vergeef mij.  

 

I dare not lift my guilty eyes 

I hide my lips in trembling shame 

And in the darkness of my soul 

I shrink from Your rekindling flame 

Kyrie eleison, kyrie eleison, have mercy 

 

In mercy cover me with grace 

And blot out my iniquity 

Renew my heart and wash me clean 

Grant with Your pardon purity 

Kyrie eleison, kyrie eleison, have mercy 

 

In equal measure of Your love 

You promise mercy 

Tender compassion to the one 

Who seeks Your face 

A broken heart a fainting soul 

A contrite spirit 

Together cry for Your forgiveness 

And Your grace 
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Against You only I have sinned 

 

My deeds are evil in Your sight 

Of Your forgiveness let me sing 

And in my singing take delight 

Kyrie eleison, kyrie eleison, have mercy 

Have mercy, have mercy 

 

C: Bid, broeders en zusters, 

dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, 

de almachtige Vader. 

A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen 

tot lof en eer van zijn Naam, 

tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 

 

Gebed over de gaven 

 

Eucharistisch gebed 

 

C: De Heer zij met u. 

A: En met uw geest. 

C: Verheft uw hart. 

A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

C: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Prefatie 1 van de advent 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 

heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, 

altijd en overal door Christus onze Heer. 

Die, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw 

genade heeft voltooid, en vlees geworden is en voor ons allen 

open heeft gedaan die deur naar een geluk dat eeuwig duurt, 

een land dat Hij beloofd heeft en onze geven zal. Nu nog zien wij 
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allen naar die toekomst uit, vol hoop en vastberaden; ooit zullen 

wij er binnen gaan en wonen, wanneer Hij komt in heerlijkheid 

voorgoed. 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die 

staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe 

vol vreugde: 

 

Heilig uit de Nicolaasmis / m. Joep de Cloet 

 
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 
 

VI 

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons dat 

onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij 

vergeten dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt 

voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van 

mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die 

gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede 

zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid 

schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons 

leven ten einde toe. 

 

Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij 

voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze 

Heer. 

 

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn 

handen, Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen 

met de woorden: 
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NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.  

 

Ook nam Hij de beker, zegende U weer, 

en gaf hem aan zijn leerlingen met de 

woorden: 

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER 

ALLEN UIT, 

WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 

DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN 

TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Acclamatie Consecratie Levend Woord 
t. N.N. / m.Joep de Cloet 

 

A: Levend Woord aan ons gegeven. 

 Levend Brood: breng ons tot leven.  2x 

 

Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en 

die de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam 

gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die 

is en blijven zal - uw rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij 

Hem door deze levensbeker en door dit Brood dat wordt gedeeld. 

 

Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde 

gaat en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. 

Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; 

en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van 

vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht 

van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden. 
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Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in 

liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, 

Willem onze bisschop en met alle bisschoppen. 
 

Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder 

van de Heer, met de apostelen, martelaren, de heilige Nicolaas, 

de heilige paus Johannes XXIII en al uw heiligen, vragen wij om 

uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw 

grootheid en brengen wij U onze dank. 
 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, 

Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige 

Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 
 

A: Amen. 
 

Onze Vader (gezongen)  uit de Nicolaasmis / m. Joep de Cloet 
 

A:   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.   Amen. 
 

C: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in 

onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 

altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle 

angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling 

van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus 

Christus. 
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A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. 

 

Vredewens 

 

C: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  

‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u.’. 

 Let niet op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk. 

Vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam 

en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. 

 

A: Amen. 

 

C: De vrede des Heren zij altijd met u. 

 

A: En met uw geest. 

 

C: Wenst elkaar de vrede. 

 

Breking van het Brood  /  Lam Gods 

uit de Nicolaasmis / m. Joep de Cloet 

 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld. 
Lam Gods ontferm u over ons.               2x 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld. 
Lam Gods geef ons de vrede, geef ons de vrede. 
 

Uitnodiging tot de heilige Communie 

 

 

 



21 
 

 

 

 

Communielied Hoe ver is de nacht 
t. Huub Oosterhuis / m. Antoine Oomen 

 

Hoe ver is de nacht, hoe ver, 

wachter, hoe ver is de nacht? 

De morgen komt, zegt de wachter, 

maar nog is het nacht. 

 

 
 

 

 

 

Gebed na de Communie 
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S L O T  V A N  D E  V I E R I N G  

Mededelingen 

 

Zegen en Wegzending 
 

C: Moge de almachtige en barmhartige God 

u heiligen en verlichten 

door de komst van zijn eniggeboren Zoon,  

 wiens wederkomst wij verwachten, 

en moge Hij u vervullen met zijn zegen. 
 

A: Amen. 
 

C: Moge Hij u in de strijd van dit leven 

standvastig maken in het geloof, 

blijmoedig door de hoop en waarachtig in de liefde. 
 

A:  Amen. 
 

C: Moge uw vreugde over de menswording 

van onze Verlosser volkomen worden, 

als Hij wederkomt in heerlijkheid 

om u het eeuwig geluk te schenken. 
 

A:  Amen. 
 

C: Zegene u de almachtige God, 

 Vader, Zoon  en heilige Geest. 
 

A:  Amen. 
 

D: Gaat nu allen heen in vrede. 
 

A: Wij danken God. 
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Slotlied Nicolaaslied Odijk 
m. Ode an die Freude van Ludwig van Beethoven / bew. Joep de Cloet 

 

Huis waar mensen samen komen 

soms gelukkig, soms met pijn. 

Ieder met zijn eigen dromen, 

samen delend, brood en wijn.  

Nicolaas, Odijkse gemeenschap, 

middelpunt van ons bestaan, 

heeft ons lachen, heeft ons huilen, 

zoveel jaren al doorstaan. 
 

Veilig huis om in te schuilen 

rangen, standen tellen niet. 

Alle blijdschap, alle tranen, 

uitgezongen in een lied. 

Huis waar mensen samen één zijn, 

rekening houden met elkaar 

en God zoeken in de ander, 

licht en vrede vind je daar. 
 

Huis niet slechts gebouwd met stenen, 

ook met mensen, groot en klein, 

die door hartverwarmend werken 

zo elkaar tot vrede zijn. 

Dankbaarheid om al die mensen, 

aangestoken door het Licht. 

In Odijk een stukje hemel, 

mensen, wat een vergezicht. 
 

Dankbaarheid om al die mensen, 

aangestoken door het Licht. 

In Odijk een stukje hemel, 

mensen, wat een vergezicht.  

NICOLAAS-ICOON 
H. Nicolaas, 

de Wonderdoener 
ca. 1740 

Mariakapel, Odijk 
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      www.nicolaaskerkodijk.nl 

 

 

 

Volgende zondagsviering: 

Soort viering Woord & Communieviering  /  voorganger Bert Staal 

Datum 11 december 2022  /  3e  zondag van de Advent 

Plaats H. Nicolaaskerk, Odijk 

 

 

Bunnik  www.pj23bunnik.nl 

Odijk  www.nicolaaskerkodijk.nl 

Werkhoven www.pj23.nl/show/locatie/15 


