
Intrede met orgel 

Wij gedenken 
Wij brengen de kruisjes van de overledenen van 
de voorbije maand in ons midden. 
We laten ook een kaarsje branden voor  
verbondenheid met alle christenen over de wereld.  

Lied  

Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng’len troost,  
waar Gij U vinden laat. 

Welkom 

Bidden om nabijheid 
Lieve God,  
maak ons tot mensen  
naar het beeld van uw Zoon: 
met ogen die niet alleen kijken, 
maar ook zien, 
met oren die niet alleen horen, 
maar ook luisteren, 
met een mond die niet alleen praat, 
maar ook aanspreekt, 
met een verstand dat niet alleen begrijpt 
maar ook verstaat, 
met een hart dat niet alleen klopt, 
maar ook bewogen kan zijn, 
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met handen die niet alleen grijpen 
maar zich ook openen, 
met voeten die niet alleen draven, 
maar die ook tegemoet komen. 
Voor die keren dat we er nog niet in slagen  
om naar uw beeld te leven, vragen wij: 
blijf dicht bij ons  
met uw warmte en uw vergeving: 

Kom, Heer, en richt ons hart weer op U 
zodat wij leven uit uw vergeving 
en samen met alle Christenen over de wereld  
uw naam prijzen:  

Gloria  (2x) 

Gebed 
God, in Jezus hebt Gij 
mensen geraakt  
over heel de wereld. 
Samen met protestanten en  
orthodoxe gelovigen,  
willen ook wij hier vandaag  
uw Blijde Boodschap beluisteren  
en tot U bidden  
opdat wij goed doen en recht zoeken  
over alle verschillen heen. 
Daarom bidden wij U 
open ons hart voor uw aanwezigheid,  
ook wanneer Gij komt  
als vreemdeling of onbekende. 
Ontdoe ons van alle vooroordelen, 
maak ons vrij, en breng ons tot elkaar, 
dat bidden wij U vandaag en alle dagen. 
Amen.  



Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing horen we dat Jesaja,  
en wij met hem, geroepen worden  
om licht te zijn in deze wereld. 

In het evangelie ziet Johannes de Doper  
plots wie Jezus echt is. Hij noemt Hem  
het Lam Gods en ontdekt dat Jezus  
de Zoon van God is.  

Eerste lezing Jesaja 49, 3. 5-6  

Tussenzang 

Moment voor de kinderen 

Evangelie Johannes 1, 29-34 

Homilie 

Kort stukje orgelmuziek 

Voorbeden 
Bidden we voor  
de verantwoordelijken van alle 
Kerken en christen-geloofsgemeenschappen, 
dat zij niet dulden dat oorlog en geweld  
worden goedgepraat, maar 
werken aan de eenheid onder alle volkeren. 
Dat ook wij, al wat ons verdeelt, 
kunnen overstijgen door wijsheid en dialoog,  
en vooral door heel veel liefde. 

 



Bidden we voor alle mensen  
die zich met hart en ziel inzetten 
opdat de rechten van de mens  
worden gerespecteerd. 
Dat het 'anders-zijn' een gave is  
en geen dreigement voor ons bestaan. 
Dat christenen daarin het voortouw nemen, 
naar het voorbeeld van Jezus.  
Luister Heer, … 
 

Bidden we voor deze geloofsgemeenschap 
waar verbondenheid een steun mag zijn 
voor het leven van elke dag. 
Waar mensen lichtpuntjes willen zijn voor elkaar 
in goede, maar ook in moeilijke dagen. 
Kom met uw Geest, God,  
over mensen die gestorven zijn 
en steun ons in de moeilijke dagen van gemis. 
Zo bidden we in deze viering voor… 

Luister Heer, … 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd 
voor het geluk van de mensen. 
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde. 

Ik geloof in Jezus Christus, 
die aan de liefde van God 
gestalte heeft gegeven. 

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden. 
Hij is hierin zo ver gegaan  
dat Hij er zijn leven voor heeft gegeven. 

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds 
mensen blijft bezielen en 
oproepen om de weg van de liefde te gaan. 

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden 
en die hun daden richten  
naar wat Hij heeft voorgeleefd. 
Zij zijn het zout der aarde. 
Zij zijn het licht der wereld. 

Tot die gemeenschap van mensen  
wil ik behoren, samen uitgekozen  
om licht te zijn voor de wereld 
want ik wil meebouwen aan Gods droom: 
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar het goed is om te leven voor allen’.  
Amen. 

Offerande 
De misdienaars komen graag rond 
voor jouw bijdrage. Maar heb je geen 
(klein-)geld bij, dan kan je 
indien gewenst, storten via je 
bankapp. Scan de QR-code 
(het bedrag kan je zelf aanpassen). 



Bidden bij brood van leven 
God van leven,  
Gij hebt ieder mens geschapen 
naar uw beeld en gelijkenis. 

Wij danken u voor het geschenk  
van de veelheid aan culturen en volkeren,  
geloofsuitingen en tradities. 

Wij danken u, hoe Gij ons voordeed om altijd op te 
staan tegen onrecht, haat en discriminatie  
op grond van ras, leeftijd, achtergrond,  
geslacht of religie. 
Gij zocht toenadering tot de Samaritaanse vrouw,  
vergaf de overspelige vrouw, wees de Farizeeërs 
terecht, liet melaatsen er terug bijhoren 
en plaatste een kind in het midden. 
God van vrede en liefde, bij U vinden wij hoop. 

Jezus, Gij kwam in de wereld en  
deelde in alles ons mens zijn. 
Gij kende de moeilijkheden van het leven  
en de mensen die op zo veel manieren lijden. 

 

Als een weerloos lam, liet Gij u naar de slachtbank 
leiden en leerde ons zo dat verschillen  
niet met wapens maar enkel met grenzeloze liefde 
kunnen overbrugd worden. 

Wij danken u voor de mensen die uw oproep 
verstaan hebben om licht te zijn  
voor alle volkeren ter wereld: 

 

activisten die uw gewonde schepping  
proberen te herstellen,  
mensen die vluchtelingen door klimaatverandering  
of oorlog proberen op te vangen, 
tegenstanders die elkaar de hand reiken, 
buren die voor elkaar in de bres springen. 

Dankbaar staan wij hier, rond dat teken van brood  
dat in een vorige eucharistie geconsacreerd werd.  
Wij herkennen hierin onze opdracht om -naar  
Christus’ voorbeeld-, brood, ons bezit, onze tijd,  
een stukje van onszelf te delen met elkaar  
om zo een lichtpuntje te zijn  
van vrede in deze wereld. Amen.  



Onze Vader 

Vredewens  
Goede God, 
wij danken U voor Jezus 
die ons de weg wees naar het Licht. 
Wees onze hoop en help ons uw weg 
van vrede, liefde en eenheid te gaan. 

Laat zo uw vrede over ons en alle christenen in de 
wereld komen, dat bidden wij U. 
En geven wij elkaar een hartelijk teken  
van die vrede. 

Communie  
Als wij dit brood delen in eenheid met alle  
christenen over de hele wereld 
dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede, 
in Jezus’ naam, dat zingen wij U toe. 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede, in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, 
dit dankoffer aan, 
in de gemeenschap van de Kerk, 
die leeft door Jezus’ Geest 
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Lichtpuntje van de week 
In het dienstencentrum Den Aftrap werd  
vrijdag het promofilmpje voorgesteld van  
het proefproject Burenhulp Baensland.  

De stad Sint-Niklaas bundelt (voorlopig nog 
enkel in de Baenslandwijk) hulpvragers en 
vrijwilligers via een online platform met de 
toepasselijke naam: ‘Give a day’. 
Zo worden mensen dichter bij elkaar  
gebracht om een warme buurt te creëren. 
Neem eens een kijkje op  
burenhulpbaensland.be. 



Gebed 

Als Lam van God,  
ging Hij niet te keer te vuur en te 
zwaard maar was weerloos en 
ontwapenend. 
Met de stem van zijn hart  
verkondigde Hij vrede. 
Goede God,  
blijf voor ons uitgaan, verlicht ons 
pad, zodat wij naar Jezus’ voorbeeld,  
bevrijd en bevrijdend 
in hoop en vertrouwen 
uw droom van vrede en gerechtigheid  
doen en uitdragen. Amen. 

Lied 

Mededelingen 

Zending en zegen 
Laten wij er nu op uit gaan 
vol van hoop 
vol van vertrouwen 
vol van liefde 
om dichtbij te zijn 
waar vreugde en verdriet gedeeld wordt. 
Zo worden wij gezonden  
om licht te zijn voor de wereld. 
Laat ons dan heengaan om met alle christenen  
goed te doen en recht te zoeken, in de naam  
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 



GEZOCHT: PANNEKOEKENBAKKERS  
voor de herinneringsviering van  
zaterdag 28 januari en/of zondag 29 januari 2023. 

Wil jij bakken?  
Geef dan een seintje 
lieve.vandriessen@telenet.be 
of 0479 50 77 04 

We zoeken ook nog enkele helpende handen  
om op zaterdag 29 januari de pannenkoeken  
en drank op te warmen en te bedienen in de kerk, 
na de viering van 14u30 (tot ongeveer 17u) 

· Je bestelt nu een zak (€16) via de actiepagina

· De bestelde zak ontvang je op zondag 29 januari
mee vanuit de kerk
(of een plaats naar keuze)

· In de zak vind je
(h)eerlijke ingrediënten om
zelf pannenkoeken
te bakken.

· Of je koopt een zak
zonder inhoud (€10).

· Ga winkelen met jouw zak en laat zien dat ook jij
geeft om goed eten.

· actiepagina:
www.rikol.to/sintniklaas

·... of je doet een gift.

Indien je niet zo goed met de computer overweg 
kan, kan je vandaag bij Christine bestellen. 


