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OPENING VAN DE DIENST 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 

 
L. Willen wij God danken voor ons bestaan.  

Daar is juist vandaag een goede reden voor:  
 wij herdenken de doop van de Heer  
 aan de oever van de Jordaan.  
 Dit brengt ons ook bij ons eigen doopsel  
 waarmee wij het leven als christen zijn begonnen.  
 Horen wij nog de stem van God die zegt:  
 'Ik houd zielsveel van jou'?  
 Vragen wij in deze viering nieuwe inspiratie  
 om de weg van Jezus als gedoopt christen te volgen.  
 
Gebed bij de Lichtritus  
 
P. Vandaag staan wij stil bij de doop van de Heer  

en de betekenis van ons eigen doopsel.  
Wij steken een doopkaars aan aan het licht van de paaskaars 
en wij bidden:  

 
 God van Licht en Leven,  

bij de doop van Jezus in de Jordaan klonk Uw stem:  
'Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind.'  
Ook wij mogen verzekerd zijn  
van uw oneindige liefde voor ieder mens.  
Geef ons vandaag nieuwe kracht  
om te leven als mensen van het Licht,  
in navolging van uw Zoon Jezus Christus. Amen.  

 
Gebed om vergeving 
 

P. Door de doop staat ons leven in het teken van Jezus Christus. 
Hoe geven wij die relatie vorm of schenken wij er te weinig 
aandacht aan?  

 
- korte stilte - 
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 Vragen wij God om vergeving voor onze tekorten en bidden:  
   
P. Heer, Gij geeft uw leven voor allen;  

vergeef ons als wij te veel uit zijn  
op eigen welvaart en geluk.  

A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, gij laat allen delen in uw goedheid;  

vergeef ons als wij anderen onvoldoende  
laten delen in onze overvloed.  

A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, Gij neemt allen op in uw liefde;  

vergeef ons, als wij onze medemens  
verwaarlozen en vergeten. 

A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen,  

 onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
Amen. 

 
Eer aan God 
 

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,  
herbouwt wat is vernield, maakt een wat is verdeeld. 
 
Wij zijn in Hem gedoopt. Hij zalft ons met zijn vuur.  
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.  
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 
 

Gebed 
 

Almachtige eeuwige God,   
toen Christus in de Jordaan gedoopt was  

en de heilige Geest op Hem neerdaalde,  

hebt Gij Hem geopenbaard als uw welbeminde Zoon.  
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Wij bidden U:  

laat ook op ons, uw aangenomen kinderen,  

die herboren zijn uit water en heilige Geest,  

altijd uw welbehagen rusten.  

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen.  
Amen. 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Bij het openen van de Schriften  
 

L. Met gespitste oren luisteren  

naar goede woorden die ons hart raken.  

Dat vragen Jesaja en Marcus ons vandaag.  

Voelen wij dan  

dat God zijn Zoon en ieder van ons liefheeft?  
 
Eerste lezing 
Uit de profeet Jesaja 55,1-11 
 

Zo spreekt God de Heer: 
"Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt!  
Ook gij die geen geld hebt, komt toch.  
Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen.  
Komt kopen wijn en melk.  
Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is?  
Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt? 
Luistert, luister naar Mij: dan eet gij wat goed is,  
dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor  
en komt naar Mij en luistert en gij zult leven". 
Een blijvend verbond ga Ik sluiten met u:  
de gunst, aan David verleend, verloochen Ik niet.  
Hem heb Ik gemaakt tot getuige voor de volkeren,  
tot vorst en gebieder over de naties. 
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Waarlijk, een volk zult gij roepen dat gij niet kent  
en een volk dat u niet kent, snelt naar u toe  
omwille van Israëls Heilige, die u verheerlijkt. 
Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden,  
roept Hem aan nu Hij nabij is. 
De ongerechtigde moet zijn weg verlaten, de zondaar zijn 
gedachten: hij moet naar de Heer terug keren - de Heer zal 
zich erbarmen - terug naar onze God, die altijd wil vergeven. 
Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,  
mijn wegen niet uw wegen - zegt het orakel van de Heer - 
maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,  
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven,  
en mijn gedachten uw gedachten. 
Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en  
daar pas terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,  
haar hebben bevrucht, zodat zij groen wordt, wanneer zij het 
zaad aan de zaaier hebben gegeven en het brood aan de eter, 
zó zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond:  
het keert niet vruchteloos naar Mij terug;  
het keert pas weer wanneer het mijn wil volbracht heeft  
en zijn zending heeft vervuld".  

 
 Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God 
 
Antwoordpsalm   Jesaja 12 
 
L. Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,  

ik hoef voor geen onheil te vrezen.  
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,  
Hij toont zich mijn helper en redder.  

A. Gij zult in vreugde water putten  
aan de bronnen van uw redder. 
 

L. Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam.  
Verkondigt de volken mijn machtige daden,  
maakt alom zijn grootheid bekend. 
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A. Gij zult in vreugde water putten  
aan de bronnen van uw redder. 
 

L. Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,  
laat heel de aarde het horen.  
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,  
want Israëls Heilige woont in u midden. 

A. Gij zult in vreugde water putten  
aan de bronnen van uw redder. 
 

Tweede lezing 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, 5,1-9 
 

Vrienden, iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is,  
is een kind van God. 
Welnu, wie de vader liefheeft bemint ook het kind. 
Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden  
dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben. 
Dat is onze maatstaf. God beminnen wil zeggen zijn geboden 
onderhouden en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden 
want ieder die uit God geboren is overwint de wereld. 
En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen  
is geen ander dan ons geloof. 
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft  
dat Jezus de Zoon van God is. 
Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. 
Hij is gekomen niet door water alleen  
maar door water en door bloed. 
De Geest betuigt het omdat de Geest de waarheid is.  
Want er zijn drie getuigen, de Geest, het water en het bloed  
en deze drie stemmen overeen. 
Als wij het getuigenis van mensen aannemen  
dan zeker dat van God, dat zoveel groter gezag heeft;  
God zelf waarborgt dit getuigenis  
dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon. 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
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Alleluja 
 
L. Alleluja. 

Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei:  
Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. 

A. Alleluja. 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Marcus 1,7-11 
 

In die tijd predikte Johannes:  
"Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig  
mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.  
Ik heb u gedoopt met water,  
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest". 
In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea  
en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. 
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg,  
zag Hij de hemel openscheuren  
en de Geest als een duif op zich neerdalen.  
En er kwam een stem uit de hemel: "Gij zijt mijn Zoon,  
mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen". 
 

 Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 

Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God die liefde is 
en die de aarde heeft toevertrouwd 
aan alle mensen. 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
die gekomen is om ons heel te maken 
en ons te bevrijden van alle onderdrukking. 
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Ik geloof in de Geest van God 
die werkt in en door allen die zich toekeren naar de waarheid. 
 
Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen  
die geroepen is tot dienst aan elkaar. 
 
Ik geloof in de belofte van God 
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen 
de macht van het kwaad in ons allen. 
 
En dat Hij laat komen het rijk van gerechtigheid en vrede  
voor heel de mensheid. 
Amen. 

 
Voorbede 

 
P.  Richten wij ons dan in gebed tot God onze Vader,  

die ons zijn veelgeliefde kinderen noemt.  
 
L. Bidden we voor Gods Kerk op aarde:  
 dat zij vanuit de verbondenheid met de levende Heer  

getuigen mag van nieuw leven in Christus;  
laat ons bidden… 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Bidden wij voor de leiders van de volkeren:  

dat zij zich inzetten voor gerechtigheid en vrede;  
laat ons bidden… 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L.  Bidden we voor allen die lijden aan het leven,  

en voor hen die op de vlucht zijn,  
honger lijden en gebukt gaan onder geweld:  
dat zij als roependen in de woestijn gehoord mogen worden;  
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Bidden we voor onszelf  

en voor allen die thuis met ons verbonden zijn:  
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dat we steeds opnieuw mogen beseffen  
dat we in het doopsel nieuw leven hebben ontvangen  
en dat wij hieruit mogen leven tot eer van God  
en ten dienste van onze naasten;  
laat ons bidden… 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. God, moge levend water ons telkens weer vernieuwen,  

moge het vuur in ons steeds aangewakkerd worden door U,  
zoals het Jezus overkwam bij de Jordaan.  
Vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.  

 
 
COMMUNIEVIERING 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Communiegebed 
 
P. In verbondenheid met hen die de Eucharistie gevierd hebben, 

bereiden wij ons in gebed voor op de communie. 
 
P. Levende God, wij zegenen uw Naam:  

Gij komt ons nabij in Jezus, uw Zoon,  
in het brood dat wij delen.  
Maak ons uw mensen,  
Brood voor de wereld:  

A. Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God. 
 
P. In Jezus komt aan het licht,  

hoe Gij van mensen houdt  
en ons genadig wilt zijn.  
Hij verlost en bevrijdt ons  
en maakt ons mensen  
geroepen tot heil voor de wereld.  

A. Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God. 
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P. Gij hebt uw hemel geopend en uw stem laten klinken:  
‘dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind”,  
Maak ook ons tot mensen van uw welbehagen.  

A. Amen. 
 
P. U zegenen wij om Hem  

die onze hoop en onze vrede is,  
Jezus, uw levend Woord,  
die met U is al de dagen tot in eeuwigheid.  

A. Amen. 
 
P. Laten wij bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
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. 

 
 Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens 
 

P.  Jesaja verzekert zijn volk in ballingschap:  
'In vrede wordt u thuisgebracht.'  
Een profeet met een droom die werkelijkheid werd.  
Zo bidden wij:  

 
 God,  

laat uw woord van vrede vruchtbaar worden in ons hart.  
 Maak ons bereid tot daden van liefde.  

Dat vragen wij U  
op voorspraak van Jezus die de vrede voorleeft.  
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P. De vrede des Heren zij altijd met u.  
A. En met uw geest,  
 
P.  Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Uitnodiging tot de communie 
 

P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 

A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 

 
Ter overweging  DOOPLIED 
 

Door water, olie, zout en licht  
ben jij ten leven opgericht  
om voort te gaan, heel doelgericht  
om niet te zijn verloren.  
 
Van hier naar de overkant  
het Woord en Brood als proviand  
Gods vrede je onderpand  
Zijn Geest je toebehoren.  

 
 
Gebed na de communie 
 

Almachtige eeuwige God,  
toen Christus bij zijn doop opstond  
uit het water van de Jordaan  
en de Geest over Hem neerdaalde,  
hebt Gij Hem geopenbaard als uw veelgeliefde Zoon.  
Ook ons hebt Gij als uw kinderen aangenomen  
toen wij uit water en Geest herboren zijn.  
Wij vragen dat Gij ons staande houdt in uw welbehagen.  
Door Christus onze Heer. Amen.  
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SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegen en zending 
 
P.  Wat betekent het dat wij gedoopt zijn?  

Dat ieder van ons zich geliefd en gesteund mag weten  
door God. Dat wij een nieuw leven begonnen zijn  
in de voetstappen van de Heer.  
Mogen wij de komende week deze weg  
met nieuwe inspiratie volgen.  
 
Dat de God van de vrede ons mag bevestigen in alle goeds.  
Moge Hij in ons uitwerken  
wat Hem behaagt door Jezus Christus.  
Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen.  
 

 Mogen wij zo gezegend worden door God,  
 in de naam van Vader, Zoon en + heilige Geest.  
 
A. Amen. 

 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
 
 



 
 
De week van zaterdag 9 januari t/m vrijdag 15 januari  
 
VIERINGEN 
 
Zondag 10-1 10.00 uur:   Woord- en Communieviering  
    (Ps. Ans Dekker)   
 
Donderdag 14-1 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)  
          
Zondag 17-1 10.00 uur:  Eucharistieviering  
    (Ps. Tristán Peréz)    
          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10 januari 

Om zegen over onze parochie;  
Voor familie en vrienden; Voor Astrid van Kesteren – Jansen  

 
Donderdag 14 januari 
 Voor Tiny Westerveld 

 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
OVERLEDENEN 

Riet Felix - van der Weijden; Anna van Odyck – Hofte;  
Corry Piek -  Kossen; Cor Stevens;  
Maria Vodegel – de Waard;  Ria Kuhlmann – Schelvis; 
Arend Elfrink;  Maria Polman - Stuyck; 
Hendrika Moors – van Luijk;  Johanna Willemsen - Essing; 
Carolina Philips – Dopheide  Alowies van Dijk 

 
AGENDA 
 
Maandag 11-1 10.00 uur: Rouwgroep  
Woensdag 13-1 20.00 uur: Liturgisch Beraad  
Donderdag 14-1 19.45 uur: Liturgiegroep 4 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 
 

 
 
 

Hebt u geen los geld bij U? 
Scan dan bovenstaande code voor de collecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop het liturgieboekje mee naar huis nemen s.v.p. 

 


