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Doop van de Heer   8-9 januari 2022 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

 
Als aperitief:  Fall on me – Andrea Bocelli & Matteo Bocelli 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ChcR2gKt5WM 

 
I thought sooner or later the lights up above 
Will come down in circles and guide me to love 
But I don't know what's right for me 

I cannot see straight 
I've been here too long  
and I don't want to wait for it 
Fly like a cannonball, straight to my soul 
Tear me to pieces and make me feel whole 
I'm willing to fight for it and carry this weight 

But with every step 
I keep questioning what it’s true 
 
Fall on me with open arms 
Fall on me from where you are 
Fall on me with all your light 
With all your light, with all your light 

 

Presto una luce ti illuminerà 
Seguila sempre, guidarti saprà 
Tu non arrenderti, attento a non perderti 
E il tuo passato avrà senso per te 
Vorrei che credessi in te stesso, ma sì 
In ogni passo che muoverai qui 

È un viaggio infinito 
Sorriderò se 
Nel tempo che fugge mi porti con te 
 
Fall on me 
Ascoltami 

Fall on me 
Abbracciami 
Fall on me 

Finché vorrai 
Finché vorrai 
Finché vorrai 
Finché vorrai 

 
I close my eyes 
And I'm seeing you everywhere 
I step outside 
It's like I'm breathing you in the air 
I can feel you're there 
 

Fall on me 
Ascoltami 
Fall on me 
Abbracciami 

Fall on me 
With all your light 

With all your light 
With all your light 

Ik dacht vroeg of laat gaan de lichten hierboven aan 
Zal in cirkels naar beneden komen  

en me leiden naar de liefde;  
maar ik weet niet wat goed voor mij is 
Ik kan niet klaar zien 
Ik ben hier te lang geweest en ik wil er niet op wachten 

Vlieg als een kanonskogel, recht naar mijn ziel 
Scheur me aan stukken en laat me één voelen 
Ik ben bereid ervoor te vechten  
en dit gewicht te dragen 
Maar bij elke stap blijf ik me afvragen wat waar is 
 
Val op me met open armen 

Val op me van waar je bent 
Val op mij met al je licht 
met al je licht, met al je licht 
 

Binnenkort zal een licht je verlichten 
Volg haar altijd, ze zal je weten te begeleiden 

Geef niet op, pas op dat je niet verdwaalt 
En je verleden zal duidelijk voor je zijn 
Ik wou dat je in jezelf geloofde, maar ja 
Bij elke stap die je hier zet 
Het is een eindeloze reis 
Ik zal glimlachen want 
In de tijd die voortschrijdt, neem je me mee 

 
Val op mij 
Luister naar me 
Val op mij 
Knuffel me 
Val op mij 

Zo lang als je wilt 

Zo lang als je wilt 
Zo lang als je wilt 
Zo lang als je wilt 
 
Ik sluit mijn ogen 
En ik zie je overal 

ik stap naar buiten 
Het is alsof ik je in de lucht inadem 
Ik voel dat je er bent 
 
Val op mij 
Luister naar me 
Val op mij 

Knuffel me 
Val op mij 
Met al je licht 
Met al je licht 
Met al je licht 

https://www.youtube.com/watch?v=ChcR2gKt5WM
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Lied: Johannes doopt bij de Jordaan  (ZJ 330) 
 

➔ zie: https://www.kerknet.be/vicariaat-vlaams-brabant-en-

mechelen/artikel/achtergrond-beeld-doop-des-heren 

➔ liedbespreking: https://drive.google.com/file/d/1vhFgBvK-

7bH2V5D4kYsiUpVa2gKBlzCu/view 

 

1. Johannes doopt in de Jordaan, 

wanneer opeens de wolken breken 

en Jezus in gebed blijft staan,  

omdat een stem begint te spreken: 

  

2. ‘Dit is mijn zoon van wie ik houd 

en heden geef Ik hem uit handen, 

een Christus die mijn plan ontvouwt  

voor alle volken, alle landen. 

  

3. Dit is mijn woord, dit is mijn stem, 

hem heb ik eeuwig uitverkoren, 

in hem kom ik tot u, door hem  

laat ik mij op de wereld horen. 

  

4. Die armen, als hij van mij spreekt, 

in recht en redding doet geloven; 

die het geknakte riet niet breekt, 

de kleine vlaspit niet zal doven. 

  

5. Dit is mijn liefde en mijn licht, 

dit is mijn heil vanuit de hoge 

dat vrijheid brengt en vrede sticht. 

In hem kom Ik u onder ogen.’ 

 

 

Welkom  

 
We vieren vandaag ‘de doop van de Heer’,  

een gebeuren dat het begin markeert van Jezus’ openbaar leven. 

De onderdompeling in het Jordaanwater  

veroorzaakt in Hem een ommekeer: Hij ontvangt zijn zending,  

én de kracht om die zending te volbrengen. 

 

Dat zou toch iets moois zijn… opnieuw gedoopt worden: 

bevrijd en schoongewassen van wat achter ons ligt en ons hindert,  

én de kracht ontvangen om anderen te bevrijden. 

 

 

Gebed om Gods ontferming 

 
Kom in de rij van mijn liefde staan, zegt onze God,  

al heel ons leven lang. 

Kom in de Jordaan staan van menselijk leed.  

Kom en ga onder in barmhartigheid. 

En er zal leven zijn voor ieder mens, ook voor jou; een nieuw begin. 

 

L.: Heer, kom met uw Geest over ons en versterk ons verbond met mensen.  

Mogen wij opnieuw beginnen? Heer ontferm U over ons. 

 

https://www.kerknet.be/vicariaat-vlaams-brabant-en-mechelen/artikel/achtergrond-beeld-doop-des-heren
https://www.kerknet.be/vicariaat-vlaams-brabant-en-mechelen/artikel/achtergrond-beeld-doop-des-heren
https://drive.google.com/file/d/1vhFgBvK-7bH2V5D4kYsiUpVa2gKBlzCu/view
https://drive.google.com/file/d/1vhFgBvK-7bH2V5D4kYsiUpVa2gKBlzCu/view
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Christus, leg uw Woord in ons hart  

en beziel onze daden met uw liefde. Mogen wij opnieuw beginnen? 

Christus ontferm U over ons. 

 

Heer, neem ons aan als uw kinderen en maak ons tot mensen die goed doen. 

Mogen wij opnieuw beginnen? Heer ontferm U over ons. 

 

 
Eer aan God 
 

Eer aan God in de hoge. 

 

Wij loven U, Vader, 

scheppende Kracht, 

Bron van liefde. 

Wij loven U, Jezus Christus, 

Zoon van God, 

Weg, Waarheid en Leven. 

Wij loven U, Heilige Geest, 

Vuur, brandende Liefdeskracht. 

 

Eer aan God in de hoge. 

 

Vrede op aarde 

voor mensen die eenvoudig zijn, 

voor mensen die zachtmoedig zijn, 

voor mensen die barmhartig zijn, 

voor mensen die luisteren  

naar het Woord van God 

en het onderhouden. 

 

Eer aan God in de hoge. 

 

Vrede op aarde 

en liefde onder alle mensen: 

liefde die nieuw maakt en heelt, 

liefde die hoopt en duldt, 

liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

 

Openingsgebed   

 
God, wij zijn niets meer dan een zandkorrel 

op het strand van Uw schepping, 

en toch kent U ons bij onze diepste naam. 

Spreek ons ook vandaag weer aan, hier in deze viering, 

laat ons voelen hoe groot Uw liefde is, 

zodat we in dit uur kunnen groeien in verbondenheid met U 

en met al onze geliefden over tijd en ruimte heen. Amen. 

 

 

Eerste lezing:  Uit de profeet Jesaja (Jes. 42, 1-4. 6-7) 
 
1  Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun; 

mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla. 

  Ik heb mijn geest op hem gelegd, 

en hij maakt het recht bekend aan de volken. 
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2  Hij roept niet en schreeuwt niet, 

hij laat zijn stem niet horen op straat. 

3  Het geknakte riet zal hij niet breken 

en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. 

Werkelijk, hij zal recht brengen. 

4  Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt, 

maar hij vestigt het recht op de aarde 

en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken. 

6  Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen, 

Ik neem u bij de hand, 

Ik vorm u, en bestem u 

tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties; 

7  om blinde ogen te ontsluiten, 

om gevangenen uit de kerker te bevrijden, 

degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen. 

 
 
Tussenzang:  Psalm 29 (28), 1a en 2, 3ac-4, 3b en 9b-10 

 
refrein: God zegent zijn volk met vrede 

 

Huldigt de Heer, alle zonen van God. 

Huldigt de Heer om zijn glorie en macht. 

 

Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam, 

knielt voor Hem neer om zijn heilige luister. 

De stem van de Heer schalt over het water, 

Gods majesteit roept van over de zee. 

 

De stem van de Heer met dreunend geweld, 

de stem van de Heer, ontzagwekkend ! 

 

Gods majesteit roept van over de zee, 

zijn tempel weergalmt van zijn glorie. 

 

De Heer troont boven het firmament, 

daar zetelt Hij eeuwig als koning. 

 

 
Tweede lezing:  Uit de Handelingen van de apostelen (Hand. 10, 34-38) 
 
Broeders en zusters, 

34  Petrus nam het woord en zei:  

`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,  

35  maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,  

Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.  

36  U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden,  

de goede boodschap van vrede door Jezus Christus  

deze is de Heer over allen.  

37  U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,  

het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:  

38  dat God Jezus uit Nazareth zalfde met heilige Geest en kracht;  

Hij trok weldoende rond  

en genas allen die in de macht waren van de duivel,  

want God was met Hem. 
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Lied:  Wie ingaat tot dit water  (ZJ 606) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=obEtGnHtZqQ 
 

Wie ingaat tot de dit water, 

gaat in tot die het water schiep: 

de liefde van de Vader 

is als het water diep. 

 

Wie ingaat tot dit water, 

gaat met die inging in ons vlees, 

de Zoon van de genade 

die uit de dood herrees. 

 

Wie ingaat tot dit water, 

ontvangt die op het water zweeft, 

die is uit Zoon en Vader, 

de Geest die eeuwig leeft. 

 

En opstaand uit dit water 

vergeet hij 't land dat hij verliet, 

omdat hij land en water 

opnieuw geboren ziet. 

 
 

Evangelie:  (Lc. 3, 15-16.21-22) 

 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 

 
15  In die tijd leefde het volk in gespannen verwachting,  

en allen vroegen zich af of Johannes niet de Messias was,  

16  maar Johannes gaf hun allen ten antwoord:  

`Ik doop u met water.  

Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik;  

ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken.  

Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.  

21  Het gehele volk liet zich dopen, en zo ook Jezus.  

Tijdens zijn gebed opende zich de hemel  

22  en daalde de heilige Geest  

in lijfelijke gedaante als een duif op Hem neer;  

er klonk een stem uit de hemel:  

`Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.' 

 

 
Overweging(en) 

 
Hebt u ook uw goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar ? Ik vermoed dat er 

velen met een soort nieuwjaarsbrief in hun hoofd zitten. En is het niet vol met goede 

intenties, dan toch met dromen, verlangens, verwachtingen of met een combinatie van 

dit alles. Wat dan voedsel voor frustratie kan worden omdat er zo weinig van in huis 

komt of gerealiseerd wordt.  

 

Maar goed, de intentie, de wens is er en ’t is nog altijd beter iets dan niets. Als je niets 

meer hebt om te proberen of naar uit te kijken, wat is dan nog de zin van je leven ?  

Oei, dit klinkt zwaarder dan bedoeld, alhoewel ik vrees dat veel mensen daar toch mee 

worstelen. “’k Ben blij dat de feestdagen weer gepasseerd zijn,” hoorde ik de voorbije 

dagen enkele mensen zeggen. Er kan van alles zijn waardoor dat nieuwe jaar 

allesbehalve spetterend fantastisch wordt: om te beginnen die pandemie die we allen 

https://www.youtube.com/watch?v=obEtGnHtZqQ
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kotsbeu zijn, maar waar maar geen einde lijkt aan te komen; en dan die goede 

voornemens die hol blijken, de verlangens die niet beantwoord worden, overdreven 

verwachtingen en dan is er nog al wat we meedragen (en vaak meeslepen of sleuren) uit 

ons verleden en dat ons belet om nieuwe wegen te gaan. We zitten verweven, verankerd 

vast in meer dan we denken. Wie verlangt er niet naar een compleet nieuw begin, tabula 

rasa, een nieuwe kans, een nieuwe vrijheid …?  

 

Dit alles als inleiding om aan te geven dat het in het evangelie van vandaag ook gaat 

over een nieuw begin. Het doopsel staat bij Jezus voor een mijlpaal, een wending, een 

grote verandering in zijn leven. Dat is iets heel anders dan wat wij meestal onder een 

doopsel verstaan. Door het aan het begin van het leven te plaatsen, ligt het accent bij 

ons op het welkom en op het engagement van de ouders, peter en meter om er iets 

moois van te maken. Hier, bij Jezus is het een ritueel om een vorig leven af te sluiten 

(waarover we niet veel weten, overigens) en een nieuw te beginnen, zijn openbaar leven.  

Het gebruik van de onderdompeling in het water is meer dan het nemen van een bad.  

Het ‘wassen’, reinigen met water is een mooi symbool om het zich ontdoen van al wat 

doorheen de jaren is blijven ‘plakken’ weer te geven. Innerlijk proper en bevrijd kan men 

dan als een vrij mens aan een nieuw leven beginnen.  

Hebt u dat ook al eens gehad, zo’n oncomfortabel gevoel: je bent vies van jezelf en ’t is 

niet van in de tuin te werken? Er hangt wat in je vel, er zit wat eelt op je ziel … dan zou 

je toch verlangen om nog ’n keer gedoopt te mogen worden, om opnieuw in het 

goddelijke bad te mogen, je te laten onderdompelen in Gods genade om er herboren uit 

te komen, écht bevrijd, verlost van alles waarin je jezelf niet herkent of bent tekort 

geschoten.  

 

Nu, een doop is nog in andere opzichten een interessant ritueel. Af en toe maakt ’n mens 

keuzes in zijn leven. Vaak zijn die, zoals bij Jezus hier, het resultaat van een groeiproces. 

Op een bepaald moment moet je kiezen, duidelijk stellen waarvoor je gaat.  Een 

doopritueel is zo’n moment om je keuze kenbaar te maken. De bevestiging die daarop 

volgt – met het neerdalen van de Geest - geeft Jezus nieuwe kracht en energie. Gods 

hemelse woorden zo vol vertrouwen en liefde, is al wat Hij nodig heeft om te geloven in 

zijn zending en er voluit voor te gaan.  

Lieve mensen, zou het niet aangewezen zijn in ons eigen geloofsleven af en toe zo’n 

doopmoment in te lassen ? Het gebeurt eigenlijk bij de overgangsrituelen van de eerste 

communie en het vormsel, momenten van herbevestiging van wat gegroeid is en kiezen 

waarvoor men gaat. Het ‘afwassen’ van de oude mens kan in momenten van verzoening 

zoals de biecht… maar wellicht laten we kansen liggen om hernieuwd en versterkt 

opnieuw te beginnen. Ik denk aan dat koppel dat jaarlijks op hun trouwdatum elkaar in 

een mooi ritueel als het ware herdoopt/hertrouwt. Hoe doen ze dat ? Eerst bij ’n tafeltje 

voor twee een soort functioneringsgesprek, een open en eerlijke babbel over wat het 

voorbije jaar gelukt is en wat niet, ontgoochelingen en pijn, maar ook verwachtingen en 

verlangens. Als ze daardoor geraken, volgt hun trouwbelofte die ze voor elkaar nog eens 

uit spreken… “Jij bent mijn welbeminde, in u heb ik mijn behagen gesteld.”  

De rest van het ritueel is hun geheim… 

Miguel Dehondt 

 

------------------------------------- 
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De zeven geboortes van de mens 

 

een mens geboort zich in groei naar verbondenheid tot zevenmaal toe 

ontmoeten: in de ont-moeting tussen twee geliefden  

wordt àl het nieuwe geboren 

ontvangen: ontvangen als een openheid voor al wat het leven je biedt 

ontstaan: ontstaan, creativiteit, telkens weer, opnieuw geboren worden 

ontdekken: jezelf telkens weer ontdekken  

in de ogen van je allerliefste mensen 

ontsnappen: soms ook moeten overleven,  

gewoon ontsnappen aan de hardheid van het bestaan,  

ontwaken: en zo wikkel na wikkel ontwaken uit je wezen,  

om te worden wie je bent 

ontaarden: maar uiteindelijk ont-aarden, de aarde loslaten,  

ultieme geboorte... onherroepelijk     

 

(naar Patrik Somers) 

 

--------------------------------------- 

 

Gedoopt zijn  

is bevrijding mogen ervaren. 

De toekomst krijgt kansen in je.  

De kracht van het Goede haalt het.  

 

Gedoopt zijn  

is altijd opnieuw ja zeggen aan Gods Geest 

in jezelf en in anderen. 

 

Gedoopt zijn  

is een voortdurende uitnodiging en opdracht  

tot solidariteit met medemensen, 

tot delen van je tijd, je aandacht, 

om je talenten in te zetten voor Gods droom. 

 

Gedoopt ben je heel je leven . 

Het is een Verbond tussen jou en de Geest van God. 

Een liefdesverbond! 

 

------------------------------------------ 

 

Verzonken in gebed na zijn doop 

heeft Jezus zijn roeping verstaan. 

De Geest van God maakte met Hem een nieuw begin.  

Voortaan lag zijn Schaduw over zijn leven. 

Als geen ander kreeg Hij de opdracht 

om Gods schepping tot voltooiing te brengen. 

Hij werd zo ondergedompeld in het mensenbestaan, 

dat hij Gods welbeminde Zoon kon worden. 

Zijn leven en zijn werken 

stonden in het teken van zijn doop. 

Alles wat Hij zei en deed 

waren er de consequenties van. 

Gedoopt zijn was voor Hem, levenslang, 

in alles de wil van God te doen. 

 

Ook wij zijn gedoopt tot Gods zoon en dochter. 

De Geest van God kan zichtbaar worden 

in onze daden van liefde en goedheid. 
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Hij wordt hoorbaar in onze woorden. 

Ons is een leven lang toegemeten 

om gehoor te geven aan onze roeping. 

Gedoopt zijn is blijven geloven 

in onszelf en in Hem die ons heeft gezalfd 

tot volop mens-van-God zijn. 

 

Jezus ontdekte biddend zijn roeping. 

In verbondenheid met God, zijn Vader, 

zag Hij zijn levensrichting. 

Biddend mogen ook wij ontdekken, 

dat God achter ons staat, 

als we leven in de Geest van Jezus. 

(Wim Holterman osfs) 

 

Woorden van geloof  
 
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 de Kerk 

die werkt aan Gods droom: 

arme en kleine mensen 

een stukje hemel geven op aarde. Amen. 

 

 

Voorbeden   (Nel Hogervorst-van Kampen) 

 
God van mensen, U die blij bent met elke mens die geboren wordt,  

wij danken U dat we mogen zijn wie we zijn. 

Help ons te groeien in mens-zijn  

opdat wij steeds meer die geliefde mens worden  

zoals U ons hebt bedoeld. Laat ons bidden. 

 

God van mensen,  wees bij uw mensenkinderen die niet gewenst zijn.  

Dat zij mensen mogen ontmoeten bij wie ze welkom zijn.  

Dat ze mogen zijn wie ze zijn  

en ervaren dat U er ook voor hen bent. Laat ons bidden.  

 

God van mensen, wees bij ons zoals wij hier samen zijn  

en open onze ogen voor mensen in nood. 

Inspireer ons, vuur ons aan  en zegen ons met uw Geest,  

alle dagen van ons leven. Laat ons bidden. 
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Lied:  Water, water van de doop (ZJ 609) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=msoQBxc2KiA 

 

Water, water van de doop, taal en teken van de hoop: 

zie, wij komen bij u staan, wijs ons Gods beloften aan.  

 

Water, water van de Nijl, draag het scheepje van het heil – 

biezen mandje in het riet: God vergeet de zijnen niet! 

 

Water, water der Jordaan, alle schuld is weggedaan, 

onze zonden draagt de Heer, zie: de duif daalt op Hem neer! 

 

Water, water van de doop, uit de bron ontspringt de hoop: 

God bevrijdt en hij geneest – lof zij Vader, Zoon en Geest! 

 
 

Gebed over de gaven 
 
Aan uw tafel van gastvrijheid schuiven ook wij aan, God. 

Van de wijn die Jezus deelt willen wij drinken 

om zelf teken van toewijding en liefde te zijn.  

Van zijn brood willen wij delen  

om onszelf te kunnen breken voor elkaar. 

Zegen onze gaven van inzet en hoop, 

zegen deze symbolen van Jezus’ oneindige liefde. Amen. 

 

 
Groot Dankgebed     

 
Hoe moeten wij U danken, Vader, 

voor het geluk dat ons geopenbaard werd in Jezus, uw Zoon. 

Met Hem willen wij U danken dat U uw Boodschap verkondigd hebt 

aan de kleinen en de eenvoudigen. 

Met Hem willen wij U danken dat U voor ons toekomst opent 

en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 

Daarom loven en prijzen wij U en noemen U:  Heilig … 

 

Barmhartige Vader, 

wij danken U voor Jezus Christus, 

die één van ons geworden is. 

 

Na zijn dood  

hebben zijn leerlingen erkend  

dat zijn Geest aanwezig is 

overal waar liefde woont, 

overal waar mensen in elkaar durven geloven, 

overal waar mensen vergeving schenken 

en elkaar de hand reiken. 

 

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 

als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 

Zij hebben Hem herkend, Vader, 

bij het breken van het Brood 

toen zij maaltijd hielden 

om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden. 

 

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd … 

https://www.youtube.com/watch?v=msoQBxc2KiA
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INSTELLINGSVERHAAL 

 

Dit is de kern van ons geloof: 

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Trouw aan Jezus' Woord, Vader, 

breken wij hier dit brood 

en danken U voor deze beker. 

Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd 

en maken zijn voorbeeld tot het onze. 

 

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan. 

Zij leven in onze gedachten, 

maar, meer nog, zijn zij levend bij U. 

 

Laat uw Geest rusten op deze gaven. 

Dat deze heilige symbolen 

ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt, 

dat wij mogen openstaan voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, 

dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. 

Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus' naam. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, 

Heer onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, 

hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Onze Vader 

 
Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,  

de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden: 

 Onze Vader,... 

 

U Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt, 

leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen, 

dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten, 

en hem proberen te zien met uw ogen. 

Als U ons ontvankelijk maakt voor elkaar 

zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 

 Want van U is het Koninkrijk... 

 

 

Vredeswens 
 
U die onvermoeibaar bent in het maken van nieuw begin, 

U die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen, 

wees met de moedelozen die niet meer durven dromen, 

wees met hen die niet meer durven hopen dat de wereld  

ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen. 

Doe hen en ons weer opleven. 

Doe hen en ons weer geloven  

dat onheil ten goede gekeerd kan worden  

als wij ons willen en durven inzetten. 

Doe hen en ons weer geloven  

dat U uw beloofde vrede zult schenken als wij ze waarmaken met elkaar. 

 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
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Lam Gods 

 
 

Communie 
 

Liederen:  Heer, hoe zijt Gij gekomen  (ZJ 210)  op z’n kerst… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nf2fjMhiuII 

 

Heer, hoe zijt Gij gekomen, Gij die geboren zijt, 

zult Gij voortaan regeren nu Gij te horen zijt? 

Nu spreekt Gij alle dagen, zolang wij naar U vragen 

geeft Gij uw woorden prijs. 

 

Ons leven was verloren maar Gij hebt trouw betoond, 

uw licht kwam in het duister, vlees is het waar Gij woont. 

Die ‘God met ons’ wilt heten, die brood met ons wilt eten: 

Gij geeft uw lichaam prijs.  

 

Gij die zijt Heer en Meester, hebt als een knecht gewaakt, 

Gij hebt de weg gewezen maar zijt vervreemd geraakt, 

wij hebben U verdreven, maar Gij voert ons ten leven 

dat onze mond U prijst! 

 

------------------------------- 

 

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt (ZJ 410) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JlJdG_v6qKo op z’n pinksters … 

 

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 één 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. 

 

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God, 

dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, 

kom, Schepper, Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt. 

 
 

Slotgebed: 
 
Heer, breek de hemel boven ons open,  

en laat ons ervaren dat U onze God bent  

en dat wij uw kinderen mogen zijn. 

Wanneer het ons aan moed ontbreekt  

om van U te getuigen,  

fluister dan alsjeblieft opnieuw in ons hart  

dat U van ons houdt,  

nu en tot in eeuwigheid. Amen.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=nf2fjMhiuII
https://www.youtube.com/watch?v=JlJdG_v6qKo
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Zegen en zending: 

 
Wij kregen vandaag de opdracht mee 

om, door onze manier van leven, 

aan het Koninkrijk Gods een gezicht te geven. 

Laten we dat proberen  

zodat God, onze Vader, ook tot ons zal kunnen zeggen: 

"Jij bent mijn geliefde zoon, 

jij bent mijn geliefde dochter; 

in wie Ik vreugde vind". 

 

Laten we daartoe van hier weggaan, 

vergezeld van Gods zegen: in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

 
Dessertje:   
 
Toen ik gedoopt werd, 

heb je mij dezelfde  

liefdesverklaring toegefluisterd 

als toen bij Jezus, God: 

'jij bent mijn kind, 

van wie ik heel veel hou  

en in wie ik vreugde vind.' 

Van kop tot teen  

heb je me toen ondergedompeld  

in jouw vriendschap.  

 

Helaas is dat in mijn leven 

niet altijd te zien! 

Laat mij daarom opnieuw 

met heel mijn hart 

geloven in jouw liefde 

en help mij 

om het stukje aarde 

waarop ik leef 

steeds meer hemels te maken. 

 

------------------------------------ 

 

Jouw liedje – Claudia de Breij   onlangs in een doop gespeeld 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vvpBfhoLofs 

 
Mijn hart sloeg even over, 

Toen dat van jou begon. 

Ik kon het niet geloven,  
Niet geloven dat het kon. 

Als er nu een wedstrijd was, 

Een wedstrijd tussen mij, 

En de zon, 

Wie het hardste stralen kon, 

Dan denk ik dat ik won. 

 

Want als jij je hartslag voelt, 

Dan voel je die van mijn mij, 

En ben ik steeds dichtbij, 

Ik ben altijd dichtbij. 

https://www.youtube.com/watch?v=vvpBfhoLofs
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Ik kreeg je in mijn armen. 

Ik hield je heel goed vast. 

Ik hield je lekker warm, 

Je was nog in je blote bast. 

Jij moest heel hard huilen, 

En ik deed heel zachtjes mee. 

Ik was zo blij, 

Met je lijfje op mijn lijf 

En je hart op dat van mij. 

 

Want als jij je hartslag voelt, 

Dan voel je die van mijn mij, 

Dan ben ik weer dichtbij, 

Ik ben altijd dichtbij. 

 

Jij bent van ons samen, 

Van allebei de helft. 

En je lijkt op ons, 

Maar nog het meeste op jezelf. 

Ik hou je in mijn armen, 

Nu het kan, 

Je bent zo klein. 

Ik blijf bij jou, 

Ben er altijd geweest 

En ik zal er altijd zijn. 

 

Want als jij je hartslag voelt, 

Dan voel je die van mijn mij, 

Dan ben ik weer dichtbij, 

Ik ben altijd dichtbij. 

 

 
 
 

 


