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PAROCHIE HERZELE – HOUTEM  
Geboorte Johannes de Doper - jaar B 
23 en 24 juni 2018 
 
 

 
 

Stem je af op Gods liefde 
 
 

‘Ik dank U voor het wonder van mijn leven.’  [Ps. 139,1-3.13-15] 
 

 
 

Intredelied: Kwam van Godswege   (ZJ 112, 1-2-3-4) 
 

Kwam van Godswege een man in ons bestaan, een 
stem om te getuigen, Johannes was zijn naam. 
Man van Godswege, Johannes was zijn naam. 
 

Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht, geen 
kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht. 
Zo staat geschreven: maak alle paden recht. 
 

Doper wat liep je in kemelharen pij, als 
een profeet, wat riep je daar in die woestenij? 
Doper, wat riep je daar in die woestenij? 
 

‘Dat wij omkeren, verlaten ons domein,  
beleven ’t woord des Heren en niet weerbarstig zijn. 
Dat wij omkeren en niet weerbarstig zijn. 
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Welkom 
 

Het feest van Johannes de Doper opent ons  
voor het geheim van Gods spreken  
en nodigt uit om te luisteren naar het onverwachte,  
opdat nieuw leven geboren kan worden van Godswege. 
 
Schuldbelijdenis 
 

V. Johannes roept op tot bekering, 
een radicale verandering van onze manier van leven, 
om zo de komst van de Mensenzoon voor te bereiden. 
Laten wij ook in ons hart ruimte maken voor God. 

 

L. Heer, die de gerechtigheid laat stralen over de volkeren  
en haar op aarde zult laten zegevieren, ontferm U over ons. 

A. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.   (DZB 8) 
 

L. Christus, die gedoopt zijt door Johannes en zo uw openbaar 
optreden zijt gestart, ontferm U over ons. 

A. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.   
 

L. Heer, die de heilige Geest ontvangen heeft  
en ons allen daarmee doopte, ontferm U over ons. 

A. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.   
 

V. Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,  
al onze zonden vergeven  
en ons leiden naar waarachtig leven in zijn Naam,  
goed voor de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Gloria: Looft de Heer   (ZJ 802, 1-2) 
 

Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn naam, 
verheft Hem voor eeuwig, dankt voor uw bestaan. 
Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang. 
Zingt als rivieren mee voor God: Hij leve lang. 
 

Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur, 
gij wolken en dromen, nachten, dag en duur, 
licht en donker, dood en leven, wereld, mensenzaad, 
weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad. 
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Openingsgebed 
 

God, Gij hebt de heilige Johannes de Doper doen opstaan 
om voor Christus de Heer een welbereid volk te vormen. 
Schenk aan uw kerk de gave van de geestelijke vreugde 
en leid alle gelovigen op de weg naar verlossing en vrede. 
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 
 
Eerste lezing 
 
Tussenzang: Kwam van Godswege   (ZJ 112, 5-6) 
 

Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt? 
‘In hoop en vrees doet boete, gelooft in zijn verbond.’ 
Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt? 
 

‘Deelt met elkander het brood van alledag,  
opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag.’ 
Deelt met elkander het brood van deze dag. 
 

Evangelie  
 
Acclamatie: U komt de lof toe   (ZJ 8a) 
 

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
en geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
gekruisigd is, gestorven en begraven, 
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die neergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgevaren is ten hemel  
en zit aan de rechterhand van God, Zijn almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke Kerk; 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergiffenis van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam;  
het eeuwig leven.  
Amen. 
 
Voorbeden 
 

V. Bidden wij op voorspraak  
van de heilige Johannes de Doper 
tot God die mensen oproept 
tot waarachtig en toegewijd leven. 

 

L. Om een profetische geest voor de leiders van onze Kerk;  
dat zij de noden van deze tijd mogen verstaan 
en wegen zullen vinden om Gods Woord  
vrucht te laten dragen in de levens van behoeftige mensen. 

V. Laat ons bidden.  
A. Laat ons bidden in de stilte van ons hart,  

dat de Vader ons daartoe bezielen mag. (ZJ 10b) 
 

L. Voor hen die landen, volken en gemeenschappen besturen, 
vooral in kommervolle omstandigheden; 
dat zij vechten voor recht en vrede 
en gelijke kansen voor eenieder 
en daarbij profetische woorden niet schuwen. 

V. Laat ons bidden.  
A. Laat ons bidden in de stilte van ons hart,  

dat de Vader ons daartoe bezielen mag. 
 

L. Voor hen die zich niet durven uiten, 
en voor hen die monddood zijn gemaakt; 
dat zij hun angst overwinnen 
en zich toch uitspreken tegen kwaad en onrecht. 
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V. Laat ons bidden.  
A. Laat ons bidden in de stilte van ons hart,  

dat de Vader ons daartoe bezielen mag. 
 

L. Voor onszelf, wij die vaak kritisch zijn jegens de wereld,  
maar als het erop aankomt het vaak laten bij woorden; 
dat wij bij misstanden niet in onze schulp kruipen, 
maar ons vol goede moed inzetten voor anderen. 

V. Laat ons bidden.  
A. Laat ons bidden in de stilte van ons hart,  

dat de Vader ons daartoe bezielen mag. 
 

V. Goede God, bron van licht en wijsheid, 
vervul ons hart, 
opdat wij verbonden blijven met U. 
Schenk kracht aan onze woorden en daden. 
Verhoor onze gebeden, 
door Christus onze Heer. Amen. 

 
Omhaling 
 
Gebed over de gaven 
 

Heer, op uw altaar plaatsen wij onze gaven 
om met passende eer de geboorte te vieren 
van de heilige Johannes de Doper, 
die de Verlosser van de wereld heeft aangekondigd 
en Hem te midden van de mensen heeft aangewezen: 
Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
 
Eucharistisch gebed  
 

V. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
V. Verhef uw hart. 
A. We zijn met ons hart bij de Heer. 
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Ja, goede Vader, het is een feest voor ons U dank te zeggen en met 
Jezus voor U onze vreugde uit te zingen. 
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Zoveel houdt Gij van ons, dat Gij voor ons gemaakt hebt deze mooie, 
wijde wereld. 
Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt,  
omdat Gij onze Vader zijt, nu en altijd. 
 

Zoveel houdt Gij van ons, dat Gij ons Jezus hebt gegeven, uw Zoon, 
om ons de weg tot U te tonen. 
Zoveel houdt Gij van ons, dat Gij ons samenbrengt in Hem als 
kinderen van één familie. 
Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt,  
omdat Gij onze Vader zijt, nu en altijd. 
 

Voor zoveel liefde willen wij U loven en prijzen, en wij zingen van 
dankbaarheid met de engelen en heiligen die U aanbidden in de 
hemel: 
 

Heilig, heilig, heilig…    (DZB 18) 
 

Ja, gezegend zij Jezus die Gij hebt gezonden, de vriend van armen en 
van kleinen. Hij is ons komen tonen hoe wij van U kunnen houden, 
en van elkander. Hij is het hart van de mensen komen zuiveren van 
het kwaad dat vriendschap 
verhindert, van de haat die het 
geluk belet. Hij heeft zijn 
heilige Geest beloofd die met 
ons zal zijn van dag tot dag 
opdat wij zouden leven van uw 
leven. 
Gezegend Hij die komen 
zal, nu en altijd. 
 

- Instellingswoorden - 
 
Verkondigen wij het mysterie 
van het geloof. 
Heer Jezus, wij 
verkondigen uw dood en 
wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij 
verrezen zijt. 
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Hier gedenken wij, goede Vader, de dood en de verrijzenis van     
Jezus, de Redder van de wereld. Hij heeft zichzelf aan onze handen 
toevertrouwd om het offer te zijn dat wij U thans opdragen en om 
ons naar U toe te leiden. 
 

Verhoor ons, Heer, onze God, deel uw Geest van Liefde mee aan 
allen die aan deze tafel aanzitten; dat zij zich meer verbonden weten 
met uw kerk, met paus Franciscus, met onze bisschop Luc en met 
allen die werken voor uw volk. 
 

Jezus Christus heeft zijn leven voor ons prijsgegeven. 
Lof en eer aan onze God. 
Allen zijn wij hier te samen om daaraan te denken. 
Lof en eer aan onze God. 
 

Vergeet niet hen van wie wij houden en evenmin degenen van wie wij 
niet genoeg houden. Herinner U allen die gestorven zijn en ontvang 
hen met liefde in uw huis. 
Breng ons bij U samen met de Maagd Maria, Moeder van God en 
onze Moeder, met de heilige Jozef en alle heiligen, als de dag 
gekomen is voor het grote feest in het Koninkrijk der hemelen.  
Dan zullen allen die vriend van Jezus zijn, van Christus onze Heer,  
U toezeggen en blijven toezeggen: 
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. 
 
Onze Vader – Wees Gegroet – Lam Gods   (ZJ36) 
 
Communie 
 
Communielied: De Heer heeft mij gezien   (ZJ 559, 1) 
 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,  
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht  
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
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Bezinning na de communie 
 

Geef mij een oor,  
dat graag luistert naar de vragen van de anderen.  
Geef mij een hand,  
die graag helpt en mooie dingen maakt.  
Geef mij een voet,  
die graag weggaat daarheen, waar iemand op mij wacht.  
Geef mij een stem  
die zachte woorden spreekt en vriendschap uitzingt  
die troosten kan en moed inspreekt.  
Geef mij een oog,  
dat ziet waar nood is en zich nooit afwendt.  
Geef mij een hart dat warm is van uw liefde voor mij  
en warmte over heeft voor de anderen.  
Heer, maak mij geheel bereid. 
 
Communielied: De Heer heeft mij gezien   (ZJ 559, 3) 
 

Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
 
Slotgebed 
 

Heer, gesterkt door de maaltijd van het hemels Lam, 
bidden wij U dat uw kerk, 
in haar vreugde om de geboorte van 
de heilige Johannes de Doper, de 
oorsprong van haar wedergeboorte 
erkent in de Heiland die  
door hem is aangekondigd:  
Jezus Christus, onze Heer.  
Amen. 
 
Zending en zegen 


