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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied   LIED AAN HET LICHT 
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2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt, 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. 'Is Christus dan verdeeld?' zo luidt het thema van de voorbije 

gebedsweek voor de eenheid van de christenen.  
Een thema dat zich inspireert aan de woorden van Paulus.  

 Nee, natuurlijk is Christus dat niet.  
Hij is het Licht voor allen, onverdeeld,  

 juist om alle verdeeldheid tussen mensen te overwinnen,  
 zodat wij leven in vrede.  

Laten wij in deze viering bidden dat wij onze verschillen  
en verdeeldheid weten te overwinnen 

 
Gebed om vergeving 
 
P. Tot God bidden wij, om vergeving en om zijn ontferming… 

 

P. Heer, die de gerechtigheid laat stralen over de volkeren en 
haar op aarde zult laten zegevieren, ontferm U over ons. 
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P. Christus, die ondersteund zijt door het getuigenis van de 

Vader om de blijde boodschap van vrede te verkondigen, 
ontferm U over ons. 

 

 
 
P. Heer, die door God de Vader gezalfd zijt om allen te genezen 

die onder de dwingelandij van de duivel stonden,  
ontferm U over ons. 

 

 
 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven  
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen. 
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Eer aan God 
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Gebed 
 

God, Gij zijt de toekomst van uw volk. 
Gij brengt het blijdschap en vreugde. 
Licht in de duisternis, zo is uw Naam. 
Roep ons weg uit alles wat niet naar U toe leidt. 
Bekeer ons uit onze verdeeldheid. 
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En breng uw verstrooide kinderen weer samen. 
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. De lezingen gaan vandaag over licht dat alle duisternis 

verdrijft. Het is niet een anoniem maar een persoonlijk 
gegeven licht dat levensruimte biedt aan allen 

 
Eerste lezing 
Uit de profeet Jesaja 8,23b; 9,1-3 
 

In vroeger tijd is er oneer gebracht over het land Zébulon en 
over het land Náftali, maar in de toekomst wordt er eer 
gebracht over de zeeweg en de overkant van de Jordaan en 
over het gewest van de heidenen. 
Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht 
straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. 
Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. 
Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde, een vreugde als die om 
de oogst, als die van mensen die jubelen bij het verdelen van 
de buit. 
Want het juk dat zwaar op het volk drukte, de stang op hun 
schouders en de stok van hun drijvers, Gij hebt ze 
stukgebroken als op de dag van Midjan. 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
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Antwoordpsalm PSALM 27 
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Tweede lezing  
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Korinthe 1,10-13,17 
 

Broeders en zusters,  
ik bezweer u bij de naam van onze Heer Jezus Christus: 
weest allen eensgezind, laat er geen verdeeldheid onder u 
zijn; weest volkomen één van zin en één van gevoelen. 
Er is mij namelijk door de huisgenoten van Chloë over u 
verteld, broeders en zusters, dat er onenigheid onder u heerst. 
Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: 
‘Ik ben van Paulus’. ‘Ik van Apollos’. ‘Ik van Kefas’.  
‘Ik van Christus’. Is Christus dan in stukken verdeeld?  
Is Paulus voor u gekruisigd? 
Of zijt gij gedoopt in de naam van Paulus? 
Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. 
Hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen,  
en dat niet met fraaie en geleerde woorden;  
anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen. 

 
Woord van de Heer. 
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A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  HALLELUJAH! GEPREZEN ZIJT GIJ 
 

 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Matteüs 4,12-23 
 

Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, 
week Hij uit naar Galilea. 
Met voorbijgaan echter van Nazaret vestigde Hij zich in 
Kafarnaüm, aan de oever van het meer, in het grensgebied 
van Zébulon en Náftali, opdat in vervulling zou gaan het woord 
van de profeet Jesaja: "Land van Zébulon, land van Náftali, 
liggend aan de zee, Overjordanië: Galilea van de heidenen! 
Het volk dat in de duisternis zat heeft een groot licht 
aanschouwd; en over hen die in het land van de schaduw van 
de dood gezeten hebben, over hen is een licht opgegaan". 
Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: 
"Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij". 
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Eens toen Hij zich bij het meer van Galilea ophield  
zag Hij twee broers, Simon die Petrus wordt genoemd  
en diens broer Andreas.  
Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer;  
het waren namelijk vissers.  
Hij sprak tot hen:  
"Komt, en volgt Mij; Ik zal u vissers van mensen maken".  
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.  
Iets verder zag Hij nog twee broers, Jakobus, de zoon van 
Zebedeüs, en diens broer Johannes; met hun vader Zebedeüs 
waren zij in de boot de netten aan het klaar maken.                          
Hij riep hen en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader  
achter en volgden Hem.  
Jezus trok rond door geheel Galilea, terwijl Hij als leraar 
optrad in de synagogen, de Blijde Boodschap verkondigde van 
het Koninkrijk en alle zieken en kwalen onder het volk genas. 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  GELUKKIG DIE HET WOORD HOORT 

 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
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P. Ik geloof in één God, de almachtige Vader,  
 
A. Schepper van hemel en aarde,  

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 
P. 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 dóór wie alles geschapen is. 

 
P. Hij is voor ons, mensen,  

en om wille 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. 

 
P. Hij werd voor ons gekruisigd.  

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
 
A. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel:  
zit aan de rechterhand van de Vader. 

 
P. 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; 

 
P. die met de Vader en de Zoon  

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;  
die gesproken heeft door de profeten. 
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A. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
 
P. 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 

 
Voorbede 
 
P. Laten wij bidden tot onze God van vrede en eenheid: 
 
L. voor paus Franciscus en onze bisschoppen:  
 dat zij, geleid door de heilige Geest,  
 gelovigen stimuleren tot respectvol samenleven,  

hoe groot de onderlinge verschillen ook kunnen zijn;  
laat ons bidden…  

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. voor onze wereldleiders en politici: dat zij zich niet laten leiden 

door eigenbelang maar opkomen  
voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving; 
laat ons bidden… 

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

L. voor de vele mensen in oorlogsgebieden:  
 dat zij niet bezwijken onder alle geweld,  
 maar moed houden en het vertrouwen in U bewaren;  

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

 
L. voor onze eigen geloofsgemeenschap:  
 dat er geen verdeeldheid groeit door de noodzakelijke 

samenwerking met andere geloofsgemeenschappen,  
 maar dat het ene verlangen naar de ontmoeting  

met Christus voorop staat;   
laat ons bidden... 

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

   - intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
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P. God van vrede en eenheid,  
 wij vertrouwen U al onze zorgen toe:  
 hoor ons bidden en verhoor ons  
 door Christus onze Heer. Amen. 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  KOM EN VOLG MIJ 
 
K: Kom en volg mij op de weg  

gehoorzaam aan de schriften  
die zijn vervuld van wat ik zeg:  
zij zullen u verlichten. 

 
A:  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
K: Vraag niet of hij wel veilig is 

maar durf mij te geloven; 
ik ben voor u in duisternis 
het schijnsel voor uw ogen. 

 
A: Ik geef u niet de overvloed 

waarvan de mensen dromen 
maar kracht die overwinnen doet 
wat ons wil overkomen. 

 
K: Kom en volg mij op de weg 

die mensen zal verbinden 
de zwakken in hun rechten zet 
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en zicht geeft aan verblinden. 
 
A: Kom en volg mij op de weg 

en doe uw broeder leven 
ontvang wat u tot vrede strekt 
als zegen van Godswege. 

 
Oproep tot gebed 
 
P. Bidt, 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 
 

Heer, Gij roept uw volk bijeen rondom uw tafel. 
Laat de eenheid van dit brood en de vreugde van deze beker 
alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen. 
Spreek Gij uw scheppend woord en maak ons  
tot het éne lichaam van Christus, onze Heer. Amen. 
 

Eucharistisch gebed (III-b) 
      (Allen gaan staan) 

P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 

P. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 

P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

P. 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 Jezus Christus onze Heer.  
Die eenmaal door de dood is heengegaan,  
het ontzagwekkend wonder heeft volbracht;  
die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde,  
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om te zijn: uw uitverkoren en geheiligd volk, -  
koningen en priesters worden wij genoemd.  
Uw grote daden, God, verkondigen wij overal:  
dat Gij ons uit de duisternis geroepen hebt  
om nu te leven in uw onvergankelijk licht.  
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: 

 
 
P. Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige;  

heel uw schepping moet U wel prijzen,  
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want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,  
maakt Gij alles levend en heilig,  
in de kracht van de heilige Geest.  
Altijd blijft Gij bezig,  
U een volk bijeen te brengen  
uit alle naties en rassen en talen,  
want van oost tot west moet door een zuivere offergave  
hulde worden gebracht aan uw naam.  
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht  
om ze aan U te wijden.  
In alle ootmoed vragen wij U,  
ze te heiligen door uw Geest,  
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn  
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,  
op wiens woord wij deze geheimen vieren.  
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd,  
nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed  
om uw naam te verheerlijken.  
Toen brak Hij het brood,  
gaf het aan zijn leerlingen en zei:  
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.  
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker  
en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken.  
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:  
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.  

 
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,  

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
P. Daarom, Heer, gedenken wij  

het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon,  
zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw 
rechterhand;  



17 
 

zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst,  
en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan,  
zo levend en heilig.  
Wij vragen U, Heer:  
Zie welwillend neer op het offer van uw kerk,  
en wil er uw Zoon in herkennen,  
door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt.  
Geef dat wij mogen worden verkwikt  
door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.  
Vervul ons van zijn heilige Geest,  
opdat men ons in Christus zal zien worden  
tot één lichaam en één geest.  
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U;  
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen  
dat Gij ons beloofd hebt,  
samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God;  
met de heilige Jozef, haar bruidegom,  
met de heilige Bavo, patroon van deze parochie,  
samen met uw apostelen en martelaren  
en met allen die in uw heerlijkheid zijn  
en daar voor ons bidden. 

 
 Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen  

toenemen door dit offer van uw Zoon,  
dat ons in handen is gegeven  
opdat wij met U worden verzoend. 

 
 Maak uw volk, onderweg hier op aarde,  

sterk in liefde en geloof:  
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,  
met onze bisschop Johannes 
en met alle bisschoppen, de geestelijkheid  
en heel het gelovige volk dat Gij u hebt verworven. 

 
 Wij vragen U, welwillend te staan  

tegenover de wensen van deze gemeenschap  
die hier bij U is,  
en waarvan Gij de Vader zijt.  
Goede God, breng in uw barmhartigheid  
al uw kinderen van overal bijeen. 
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 Laat onze overleden broeders en zusters,  

ja, laat allen die U lief waren,  
en die van hier zijn heengegaan,  
genadig binnen in uw rijk.  
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn  
om met hen samen voor altijd te mogen genieten  
van uw heerlijkheid, door Christus, onze Heer.  
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 

 
 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. Amen. 

 
P. Laten wij zingend bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 

(melodie: N. Rimsky Korsakov) 
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. 

 
P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. 

 Hoopvol wachtend op de komst  
van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens 
 
P. 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 
 
P. Heer Jezus Christus,  

uw vrede hebt U ons toegezegd;  
op die vrede willen wij vertrouwen.  
Daarom bidden wij:  

A.  vervul ons met uw vrede en uw licht,  
maak ons tot mensen die de verdeeldheid om ons heen 
oplossen en zoeken naar wegen van vreedzaam 
samenleven.  
Moge zo uw rijk van vrede en eenheid groeien  
in ons midden. Amen. 

 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wensen wij elkaar de vrede van Christus.  
 
Lam Gods 
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Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de tafel 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. 
 
Communie 
 
Communielied  BENEDICTUS (Anton Bruckner) 
 
 Benedictus qui venit in nomine domini.  

Hosanna in excelsis 
 
Gezegend die komt in de naam van de Heer.  
Hosanna in den hogen. 
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 Komt, volg Mij 
 

 In iedere vorm van samenleving ligt de 
verdeeldheid op de loer. Ook in onze kerken,  
in onze geloofsgemeenschappen.  

 De plaag van de verdeeldheid wordt gelukkig 
aangekeken en de oecumene is een belangrijke 
uitdaging voor alle christenen.  

 Hoe groei je tot eenheid?  
 De tweede lezing van deze zondag is in dit 

opzicht een geschenk:  
 het is Jezus de Christus die ons tot eenheid kan 

brengen als we zijn oproep tot 'Komt en volgt 
Mij' verstaan en ernaar handelen.  
De bidweek voor de eenheid van de christenen 
verplicht ons ertoe. 
  

 

 
 
 
Gebed na de communie 
 

Heer, het woord dat Gij gesproken hebt,  
is thans in vervulling gegaan. 
Gij hebt ons het lichaam van Christus toevertrouwd,  
en door deze communie zijn wij zelf één lichaam geworden. 
Wij vragen U: doe ons inzien hoezeer wij elkaar nodig hebben; 
hoe elkeen zijn eigen gaven en zijn eigen roeping heeft. 
Bouw ons op tot uw éne kerk, tot de gemeenschap  
van Jezus Christus, onze Heer. 
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SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 

P. Het Licht aan de wereld geschonken,  
Licht dat alle duisternis verdrijft,  
maakt dat wij dankbaar en vol vertrouwen  
onze weg verder kunnen gaan, verlicht en in vrede met elkaar.  
Het nodigt ons ook uit, spoort ons aan  
om onderlinge verdeeldheid te overbruggen. 
 

P. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest 
 
P. Zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon en de heilige Geest. 
A.  Amen. 
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
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Slotlied  GOD ROEPT DE MENS OP WEG TE GAAN 

 

4.  Vereren moet gij slechts de Naam  
des Heren: Hij die is 
de wolk die voor u uit zal gaan,  
licht in de duisternis. 
 

5.  Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
de nieuwe Mozes zijn. 

 
 



 
 
DE WEEK VAN ZONDAG 22 T/M ZONDAG 29 JANUARI 
 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 22-1 10.00 uur:   Eucharistieviering    
   (Ps. Rob Verhaegh)    
Donderdag 26-1 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Vrijdag 27-1 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag 29-1 10.00 uur:  Woord- en Communieviering  
   (Ps. Ans Dekker)   
  
          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie  
Voor An van Houten – de Vries en Wim van Houten 
Voor familie en vrienden  
Voor de familie Sanders – d’Hamecourt 
Voor Monja Bosma - Teeuwen 
 

Donderdag 09:00 uur 
 Voor Thea Prins 
 
Vrijdag 09:00 uur 
 Om zegen over onze parochies 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
 
OVERLEDENEN 
Joop Vijn;  Adrianus Johannes Kors;  Michel Chamoun; 

 
 
AGENDA 
 



 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

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

 

 
                               (geldig t/m 31 januari) 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


