
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 

Welkom aan de familie Stas met hun muziek 

welkom aan Carolyne voor haar orgelmuziek 

 

Intredelied  

Herders, Hij is geboren in 't midden van de nacht. 
Die zo lang van tevoren  
de wereld heeft verwacht. 
"Vrolijk, o herderkens", zongen ons d'engelkens, 
zongen met blijde stem:  
"Haast u naar Bethlehem". 
 
Wij, arme slechte liekens, gelijk de boeren zijn. 
wekten onze gebuurkens en in de maneschijn, 
liepen met blij geschal naar deze arme stal, 
daar ons de engelenzang allemaal toe bedwang. 
 
Welkom 

Welgekomen allemaal,  

jong en oud, groot en klein en heel klein,; 

om op een andere manier Kerstmis te vieren. 

mag zijn zoals hij is. 
 

Kerstmis: het is….  

de kleine Jezus in mijn hart aanvaarden,  

en hopen dat Hij door veel mensen  

graag wordt gezien. 

 

Kerstmis: het is….  

zoals Jozef en Maria -  

JA zeggen en niet bang zijn voor de toekomst.  
 

Kerstmis: het is….  

zoals de herders 

eenvoudig zijn en open staan voor iets nieuws. 
 

Kerstmis: het is …  

zoals de engelen  

Gods Boodschap vertellen en zelf vrede brengen. 
  

Kerstmis: het is…  

blij zijn omdat Jezus is geboren voor jou en mij.  
 

Dank Je wel, God,  

dat wij Kerstmis mogen vieren  

en wij jouw licht en warmte  

kunnen laten stralen voor iedereen. 

 

Jezu
s mag 

Kerstdag 2021 

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


Bidden om nabijheid  

Goede God,  

leer ons de sterren van hoop zien: 

de zovele kleine stappen 

van mensen die goed doen en goed zijn. 

Komt laten wij aanbidden … die Koning. 
 

Goede God, 

leer ons de sterren van hoop zien: 

de goedheid van zoveel mensen rondom ons, 

het altijd opnieuw beginnen 

na angst en duisternis en pijn. 

Komt laten wij aanbidden … die Koning. 
 

Goede God, 

leer ons de sterren van hoop zien: 

mensen met een groot hart, 

mensen die laten zien dat Jezus geboren wordt 

hier en nu en midden onder ons, 

in zovele mensen die zorg dragen voor elkaar. 

Komt laten wij aanbidden … die Koning. 
 

Gebed   

God, 

Vandaag bidden wij U rondom deze kribbe: 

kom in ons leven, kom bij ons wonen, 

niet machtig en rijk, maar sober en echt 

als een kribbe in een stal, 

als een mens in ons leven 

als een vriend dicht bij ons 

als een kind nu geboren. 

Wij vragen het U, zeker voor vandaag 

maar ook voor alle dagen die komen. Amen. 

 

Gloria  

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

Lezing  
Vandaag viert men over de hele wereld Kerstmis.  

Een feest van vrede,  

van God die bij ons wil wonen 

die bij ons geborgen wil zijn. 

Twee herders vertellen ons vandaag  

op een andere manier het kerstverhaal. 

Een herder van toen, die het zelf meemaakte 

en een herder van nu. 

 

 

 

We willen zelfs een beetje zijn als de ezel,  

die luistert en verdraagzaam is. 

En net als de os,  

die helpt ons vooruit en trekt een spoor. 
kort stukje orgelmuziek 

 

Mogen we een beetje lijken  

op het Kerstkind Jezus. 

Hij maakt mensen gelukkig. 

 

Gebed   

Gij lijkt soms zo ver weg, God, 

en we twijfelen wel eens aan jouw aanwezigheid. 

Vandaag danken wij Jou: 

dank je wel voor de liefde  

die Jij ons geeft in het kleine kindje Jezus. 

Dank dat Jij mens geworden bent, 

en als een vriend met ons meegaat. 

Vandaag en alle dagen. Amen. 

 

Lied   

't Is geboren het godd'lijk kind  
Jubel hemel, en jubel aarde  
't Is geboren het godd'lijk kind  
Dat de mensen met God verbindt.  
 
Zie een engel die daar gezwind,  
dalend over de groene weiden 
Zie een engel die daar gezwind,  
bij hun schaapjes de herders vindt. 
't Is geboren het godd'lijk kind… 
 
Schrik niet herders, weest blijgezind,  
laat uw schaapjes in die valleien. 
Schrik niet herders, weest blijgezind,  
daar gij eerst de Verlosser vindt.  
't Is geboren het godd'lijk kind… 
  

Zending en zegen  

Jingle Bells 

 



 

Lied 

 

Communie   

Ding Dong! Merrily on high  

 

 

Kerstwensen / voorbeden  

Op deze Kerstdag wensen en bidden we 

dat wij een beetje lijken op de figuren  

uit de kerststal. 

 

Dat we een beetje zijn zoals Maria,  

zorgzaam en stil aanwezig. 

En ook een beetje op Jozef,  

bescheiden en trouw. 
kort stukje orgelmuziek 

 
Een beetje op engelen, 

zij brengen het goede nieuws van vrede en geluk. 
 

Mogen we ook zijn als de herders,  

zij beschermen hun schapen en zijn aandachtig. 
kort stukje orgelmuziek 

Om in stilte te lezen  
 
Lieve God, 

soms denk ik wel eens: besta jij wel echt? 

Ben je er wel als ik tot je spreek? 

Het is zo jammer dat ik je nooit eens kan zien. 

Maar even later weet ik weer 

dat jij er altijd bent. 

Dat je naar me luistert en me helpt, 

ook al weet ik niet altijd hoe. 

 

Soms vergeet ik  

dagenlang dat jij er bent. 

Maar jij kent mij: 

je weet dat ik het goed bedoel, 

ook al doe ik soms een beetje stom. 

Hou je van mij,  

ook als ik soms twijfel of jij er bent? 

Of als ik jou vergeet? Ik ben er zeker van! 

 

En daarom hou ik ook van jou. 

En ben ik blij om jou:  

als kerstekind voor ons geboren! 

Lied God rest you merry, gentlemen  

Laat niets u verontrusten:  
herinner u, Christus, onze Redder 
werd geboren op de eerste kerstdag  
om ons te redden. Troost en vreugde,  
o boodschap van troost en vreugde. 

 

Een moment voor de kinderen   

 

 

Evangelie 

Jezus, ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek met jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

 

Meditatiemoment "El cant des ocells"  

Het lied van de vogels is een traditioneel  

Catalaans kerstlied en is ondertussen  

wereldwijd een symbool van vrede en vrijheid. 

 

Homilie  

 

Geloofsbelijdenis  

 

Offerande 
 

Vandaag is de omhaling voor onze eigen  
geloofsgemeenschap, zodat we vieringen als 
vandaag kunnen blijven verzorgen.  
Dank je wel. 
 

Ondertussen klinkt er een stukje muziek van  

M. Corrette: Une jeune pucelle. 

 



Gebed over de gaven  

God, als het ooit kan, kan het nu: 

vandaag rond dit brood en deze beker: 

vrede brengen waar we kunnen, 

deuren openen voor wie aanklopt, 

een warme blik voor vriend en vreemde. 

De wereld is verdeeld  

en toch zien wij uw Zoon geboren worden 

tot één volk van herders voor elkaar. 

Laat het zo zijn, vandaag op Kerstdag  

en alle dagen die komen. Amen. 

 

Grote 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 willen dank U zeggen, God,  

omdat het feest is, het lijkt op een verjaardag, 

maar het is nog mooier:  

de geboorte van het kindje Jezus,  

is feest voor alle mensen. 

  

Wij willen zingen voor U, God,  

omdat wij blij zijn dat U Jezus aan ons gaf. 

Hij kwam bij ons en zei:  

Ik wil mij met jullie verbinden. 

  

God van het Licht,  

wij danken U voor de geboorte  

van het kind van Bethlehem.  

 

Vandaag zijn wij blij  

omdat het Kerstkind is geboren. 

Hij straalt uw liefde uit. 

 

Daarom zingen wij U toe:  

 

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. 
 

Want zo hebben we Jezus leren kennen: 

Toen het donker was  

omdat iemand uitgestoten werd, 

veranderde Hij alles in licht  

zodat zij er weer bij hoorden. 

 

God, zo’n mens willen wij zijn:  

dat is onze wens op deze kerstdag.  

  

Wij willen de liefde van het Kerstkind meedragen 

in ons hart en doorgeven,  

net zoals de herders ons hun verhaal vertelden. 

 

Daarom zijn wij rond Jezus verzameld,  

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

 

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. 
 

Mag het kerstkind ons helpen  

om er te zijn voor elkaar 

dat wij licht brengen  

waar de hemel donker is, 

dat wij een gemeenschap zijn  

waar mensen zich veilig en geborgen voelen 

bij elkaar. 

  

Ons gebed gaat ook uit naar hen  

die het voorbije jaar gestorven zijn. 

dat zij geborgen zijn  

in uw grote en eeuwige liefde, 

daarin geloven en vertrouwen wij.  

Vandaag noemen we (…). 

 

We bidden voor hen die omgekomen zijn  

door honger of oorlog, 

zij die niet bij naam worden genoemd,  

voor zovele mensen die wij in ons hart  

meedragen. 

Gij geeft hen uw vrede, God. 

 

Bevestig 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 

 

Gebed om vrede 

Wij bidden voor alle herders  

en voor alle engelen onder ons, 

voor alle Jozefs en Maria's, 

dat de vrede ook in ons hart mag leven. 

 

Wij bidden voor alle mensen van zoveel goede wil. 

Dat wij het goede blijven zoeken in elkaar. 

En dat wij in alle inzet Jezus herkennen,  

dicht bij ons. 

   

Wensen wij elkaar 

van harte 

die vrede toe. 

 


