
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.rikolto.be/nl/de-week-voor-goed-eten 

Rikolto betekent ‘oogst’ in het Esperanto.  

Het woord weerspiegelt wat we doen.  

Enerzijds ondersteunen we boeren  

om betere oogsten te hebben.  

Anderzijds oogsten we nieuwe ideeën om op 

een rechtvaardiger manier zaken te doen in de 

voedingssector. Solidariteit is daarbij meer 

dan ooit het uitgangspunt. Daarom blijven we 

geld inzamelen voor ons werk wereldwijd. 

Maar we geven tegelijk al jaren een veel 

diepere invulling aan solidariteit: door ook in 

ons land te werken aan een voedingssector 

die rechtvaardiger, transparanter en 

milieuvriendelijker werkt; door te zorgen dat 

ieder kind op school duurzaam en gezond kan 

eten. Als het ons menens is om arme landen 

te laten groeien, moeten we onze eigen 

ecologische impact drastisch terugdringen. 

 

Met jouw hulp delen we 15.000 Rikolto-

lepels uit in heel Vlaanderen. Elke lepel 

staat symbool voor goed eten en onze wens 

dat dat een universeel basisrecht wordt. Elke 

lepel is een persoonlijke uitnodiging om daar 

werk van te maken. Elke lepel is een 

uitnodiging om ons te steunen. Dus geef hem 

aan je mama, beste vriend, leraar, liefste 

buur, favoriete restaurantuitbater; aan 

iedereen die goed eten belangrijk vindt, met 

de vraag om het recht op goed eten te steunen 

met een gift 

 

Zet tijdens de Week Voor Goed Eten zelf 

goed eten op tafel. Kies voor voeding die 

goed is voor mens en planeet. Rikolto 

vraagt aan boeren, overheden, de 

voedselindustrie en de supermarkt om 

hetzelfde te doen. Laat weten dat je meedoet 

en ontvang het weekmenu. 

 

www.rikolto.be/nl/de-week-voor-goed-eten 

 
Welkom aan de Koningen van de Velle. 

Met hen zitten we nog volop in de kersttijd. 
 

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 
Op het feest van Driekoningen vorige week, werd God 

door de kleine Jezus geopenbaard aan alle volkeren.  

Vandaag toont Jezus zich aan zijn eigen volk. 

Hij is niet enkel de zoon van Maria en Jozef, 

Hij is ook Gods Zoon. 

Mogen wij, nu de kersttijd hiermee wordt afgesloten, 

verder groeien in de Geest van Jezus.  

Mag Hij in ons het vuur aanwakkeren. 

 

Stiltemoment 
Maken wij het eerst even stil  

om tot onszelf te kunnen komen. 

 

 

 

 

Over  
water en vuur 

en  
geestkracht  

Doop van de Heer 

9 januari 2022 - c jaar 



Gebed om nabijheid 

God, uw liefde is als water:  

overspoelend, reinigend, levengevend. 

Met uw liefdesvuur komt Gij in ons bestaan 

dat soms aarzelend is, troebel,  

zelfs soms doods. 

Gij helpt ons te leven in overvloed. 

Mogen wij ons bezield en begeesterd weten, 

als uw welbeminden, dat vragen wij door Jezus, 

uw Zoon. Amen. 

 

Lied  O little town of Bethlehem - vertaling: 

O Bethlehem, jij kleine stad, 
werd nauw'lijks meegeteld. 
In heldenlied of krijgsgezang 
werd nooit jouw naam vermeld. 
Hoe onbeduidend was jouw stem 

wanneer het ging om macht. 

Toch werd jij de geboorteplaats 

van Hem die vrede bracht. 

 
Een stal als onderkomen was 
voor deze Heer genoeg. 
Hij was een heerser die geen kroon 
of koningsmantel vroeg. 
Wie weerloos of verstoten was, 
wie bang was of verguisd, 
vond bij dit Kind van Bethlehem 
een warm en welkom thuis. 
 
De stad waar David herder was, 
die Ruth een toekomst bood, 
waar 't kleine nog van waarde was, 
werd in haar eenvoud groot. 
Hoe vreugdevol klinkt nu jouw naam, 
de hele wereld rond. 
De boodschap die bij jou begon 
gaat nog van mond tot mond. 
 

Gebed 

God, telkens begint Gij opnieuw met ons. 

Vandaag gaat de hemel open 

en daalt uw Geest ook over ons neer. 

Wij bidden U: dat wij mensen zijn  

van vertrouwen en hoop  

van geestkracht en liefde. 

Dat vragen wij U 

door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Jezus beantwoordt aan het beeld dat de profeet Jesaja 

schetst in een visioen. Jezus brengt redding brengen  

en leidt ons met liefde. Daartoe laat Hij zich dopen met  

water en geestkracht. Zo aanvaardt Hij de taak  

om het vuur van de liefde in mensen aan te wakkeren. 

 

Eerste lezing  Jesaja 42, 1-4. 6-7   

 

Slotgebed 

Goede God, wij hebben uw woord gehoord 

dat ons herinnert aan onze doop. 

Mag het ons ertoe aanzetten 

om verder te gaan in het vertrouwen 

dat Gij een God van liefde zijt, 

een herder voor alle mensen. 

Dat vragen wij U door Jezus, uw Welbeminde 

Zoon en onze Heer. Amen. 

  

Lied Drie Koningen groot van macht 

 

Mededelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zending en zegen  

 

 

 

 

Om in stilte te lezen    Het beeld van de doopvont

  

Het is een mooi beeld dat Mozes 

gebruikt in Deuteronomium 32.  

Het beeld van een arend die ergens  

hoog op een rots een nest heeft.  

Waar zij haar jongen heeft gevoed  

tot ze sterk genoeg zijn.  

Na twee of drie maanden 

schudt de arend dat nest flink  

door elkaar en geeft daarmee aan dat het tijd wordt  

om uit te vliegen., 

om niet langer te leunen op de zorg van moederarend  

maar op eigen vleugels te gaan vliegen.  

Dat is voor een jonge arend best spannend natuurlijk.  

Hij heeft daarboven op die rots wel wat 

vleugeloefeningen gedaan, tot het moment daar is. 

Hij wordt door moederarend haast uit het nest geduwd  

en probeert wat onhandig en fladderend nu zelf te 

vliegen. Alleen weet hij: als het mij niet lukt  

of als ik moe word, is zij er om mij op te vangen. 

PAST HET, 

want de VZW  

Pastorale Animatie ,  

Geloofsgemeenschap  

Sint-Jozef  

viert zijn 25 jarig  

bestaan. 



Onze Vader 

Vredewens 

Gedoopt met Gods Geest 

mogen wij de vruchten voortbrengen  

die mensen zo broodnodig hebben: 

blijheid en geborgenheid, 

toewijding en nabijheid, moed en bemoediging, 

vriendschap en vruchtbaarheid voor elkaar. 

Dan zal de wereld een plaats van vrede worden. 
   Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

    En wensen wij elkaar die vrede van Godswege toe. 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 

Stille nacht, Heilige nacht. 
Alles slaapt, eenzaam wacht,  
bij het kindje, ’t hoog heilige paar. 
Rond de kribbe zingt d’engelenschaar: 
Slaap in hemelse rust,  
slaap in hemelse rust. 
 
Stille nacht, Heilige nacht. 
’t Goddelijk kind, vreedzaam lacht,  
liefde spreekt uit zijn mondeke teer; 
Komt knielt allen bij ’t kribbeke neer. 
Schenkt hem allen uw hart,  
schenkt hem allen uw hart. 

Een moment met de kinderen 
 

Lied Steal away to Jesus - vertaling: 

Snel op weg naar Jezus. Snel weg van huis. 
Ik heb niet lang om te blijven, blijf hier. 
Mijn Heer, Hij roept me. 
Hij roept me bij de donder 
De trompet klinkt in mijn ziel 
Ik heb niet lang om te blijven, om hier te blijven 
 

Evangelie  Lucas 3, 15-16. 21-22  

Jezus ik denk aan jou,  

Jezus ik spreek met Jou,  

Jezus ik hou van jou 

 

Acclamatie  

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

Voorbeden 

Wij bidden om Gods Geest, 

dat wij - door het Kind van Behtlehem 

de kracht vinden Hem weer in ons midden te weten. 
 

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

Wij bidden om Gods Geest: 

 

Voor allen die verantwoordelijkheid  

dragen in de Kerk.  

 

Voor alle kinderen  

die dit jaar gedoopt of gevormd worden  

of hun eerste communie doen 

 

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

Voor alle mensen die gedoopt zijn,  

maar het geloof in God  

zijn kwijt geraakt.  
 

Voor alle mensen  

die in hun leven worstelen  

met ziekte, pijn, verdriet, onbegrip  

of onrecht dat hen wordt aangedaan.  
 

Bidden wij voor allen die omwille van ziekte,  

beperking of leeftijd niet aanwezig kunnen zijn. 

Moge zij door Gods Geest de kracht vinden 

zich verbonden te blijven voelen. 

 

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



Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God 

die leven geeft aan mensen, 

die ons koestert als zijn kinderen 

en die er zal zijn, al onze dagen. 

 

En in Jezus Christus 

die onder ons is gekomen 

om ons de weg te tonen naar het ware geluk. 

Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven. 

 

In Gods Geest geloven wij, 

die ons roept tot recht en vrede; 

om te helen wat gebroken is, 

om hoop te bieden aan wie lijden moet. 

 

Wij geloven in een Kerk van mensen 

die werkt aan Gods droom van een hemel  

op aarde voor iedereen. 

 

Wij geloven in het leven,  

nu en voor altijd,  

voor alle mensen. Amen. 

 

 

Offerande  
De koningen van de Velle zingen hun jaarlijkse lied 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 koningen, geven hem  

zingend en bedelend een financieel steuntje in de rug. 

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! 

 
Ondertussen zingen zij: Geen wieg voor een koning. 

 

Gebed over de gaven 

Goede God, 

wij danken U voor wat Gij ons geeft, 

wij danken U voor ieder nieuw begin  

dat Gij met ons maakt. 

Wij bieden U deze gaven aan: brood en wijn, 

zodat ze ons mogen sterken met de kracht  

van uw Geest en met het vuur van uw liefde. 

Dat vragen wij U  

door Jezus uw zoon en onze Heer. Amen. 

 
Dankend 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. 

 

 

God, onze Heer en Vader, 

wij zijn hier bijeen om U te danken, 

te loven en te prijzen. 

Bij U begint het leven en de liefde,  

alles wat wij hebben, komt van U. 

 

Gij kent ons, Gij houdt van ons. 

Gij zijt de Schepper, 

Gij zijt het begin en het einde van alles. 

 

Uw Zoon is mens geworden. 

Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt. 

Samen met Jezus Christus en met elkaar 

zijn wij hier om tot U te bidden. 

Daarom zingen wij U toe: 

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

 

Niet voor de dood, maar voor het leven 

hebt Gij ons gemaakt. 

Laat de Geest die Hem bezielde 

nu over ons komen 

zodat wij leven in uw aanwezigheid, 

en Jezus herkenbaar is in ons leven. 

 

Zend ons uw Geest, geef ons de kracht  

om te worden als Hij: 

dat wij geen leegte najagen,  

geen waarheid ontvluchten, 

uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen. 

 

Laat uw Geest rusten op deze gaven. 

Dat deze heilige symbolen ons spreken  

van Jezus' dood die tot leven wekt, 

dat wij openstaan voor alles  

wat Jezus ons geleerd heeft, 

dat wij vervuld worden van zijn liefde. 

 

Want in de nacht van zijn lijden en dood (…) 

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

Wij danken U, Heer, dat de Geest van uw goedheid 

onder ons verder leeft. 

Moge uw leven en dood ons helpen  

ook onszelf te geven en niet moedeloos te worden. 

 

Wij bidden U voor hen die gestorven zijn (…). 

Zij en wij allen worden opgenomen  

in uw Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde. 


