
Een woord als bron van kracht, 
een roos in de woestijn. 
Laat ons een bron van kracht 
en levend water zijn. 
Een woord om te geloven, 
een brood, een beker wijn 
Laat ons een bron van kracht, geloof 
en levend water zijn. (x2) 
 
Uit goede bron een woord van kracht 
voor wie naar recht en vrede tracht:  
'Zie, Ik maak alles nieuw, voorwaar, 
Ik draag je als een adelaar.' 
 
De bron die levend water in zich heeft, 
de bron die eeuwig leven aan ons geeft. 
 
Slotgebed 
Wij danken U, God, 
omdat Gij ons leven geeft,  
dat wij kunnen doorgeven aan kinderen, 
en dat wij kunnen delen met elkaar. 
Ga met ons mee op onze weg 
en draag zorg voor alle kinderen. 
Ga mee met ons en zet ons aan 
om te geven wat we kunnen  
opdat onze wereld leefbaar zou zijn  
voor elke mens. 
Amen. 
 
Mededelingen 
 
Straks gaat Sietse de wijde wereld in, op pad, op 
weg met de steun van mama en papa, broer en 
zus, meter en peter.  
Op pad gaan, doet denken aan een rugzak. Nu is 
de rugzak nog leeg, maar misschien kunnen we 
hem alvast vullen met 
enkele waarden, wen-
sen en dromen die 
Sietse kunnen helpen 
op zijn tocht. 
  
Wie wil mag een wens 
of waarde neerschrij-
ven op de strook pa-
pier die je bij het bin-
nenkomen in de kerk 
kreeg en vooraan in 
zijn rugzak steken.   
 
Zending en zegen 
 
Orgel 
 

Lied   

Welkom 
Van harte welkom in deze viering. In het bijzonder 
welkom aan Goedele en Gorik, Johannes, Bente en 
vooral Sietse, die vandaag gedoopt wordt. 
 
Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Het is 
een oud spreekwoord. Ouders geven leven aan hun 
kinderen die uit hun liefde geboren worden. En een 
leven lang blijven mensen geven aan elkaar: grote 
en kleine dingen. Geven is delen met elkaar. Wij 
delen hier ons geloof en nemen kinderen daarin 
mee. God deelt met ons zijn Leven in het breken 
van het Brood en het delen van de wijn. In dat le-
ven willen wij Sietse vandaag ‘onderdompelen’. 
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Wie geeft wat hij heeft ... 



Een naam en een kruisje 
 

Lied 

Gebed  
God, Gij kijkt naar ons hart. 
Gij kijkt met hoeveel liefde wij iets doen. 
Daarom bidden wij: 
leer ons te geven met een hart  
dat openstaat voor mensen. 
Leer ons te geven met handen  
die ons hart volgen in alle oprechtheid. 
Leer ons gewoon en vriendelijk met elkaar om te 
gaan, zoals ook Jezus dat deed. 
Dan worden ook wij mensen naar uw hart. Amen.  
 

Inleiding op de lezingen 
In de lezingen horen we twee verhalen over een 
weduwe. Ze leven in armoede. En toch delen ze 
nog van wat ze hebben. Ze geven met hun hart. 
 

Eerste lezing 1 Kon. 17, 10-16  
 

Muziek door Geert (Renton Jules) 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Evangelie    Mc. 12, 38-44   

Bidden wij voor Goedele en Gorik 
en voor alle ouders: 
dat zij hun kinderen graag zien, 
dat zij tijd maken voor hen, 
dat zij van hun huis een warm nest maken, 
waar de kinderen zichzelf kunnen zijn  
en kunnen opgroeien als mooie mensen. 
Luister, Heer ... 
 
Bidden wij voor kinderen die geen liefde krijgen: 
dat ze toch ergens bij goede mensen  
een thuis mogen vinden. 
Luister, Heer ... 
 
Bidden wij ook voor onszelf: 
dat wij het beste van onszelf geven, 
ook al is het in kleine dingen, 
zodat onze wereld goed en veilig wordt 
voor elke mens. 
Luister, Heer ... 
 
Lied 



Gebed om vrede en vredewens 
God, de wereld jaagt ons op en leidt ons af. 
Leer ons tijd maken voor anderen en voor U. 
Schenk ons uw vrede, zodat we tot rust komen  
en zien waar het werkelijk op aankomt. 
Zo kunnen we uw vrede doorgeven 
aan onze kinderen en aan alle mensen rondom ons. 
Zo kan uw vrede groeien, overal in de wereld. 
Zo willen wij vredestichters zijn  
in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Broeder.  
 

 Die vrede van God zij altijd met u. 
 Geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 

Inleiding op de communie 
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. 
 

Communie  orgel 

Voorbeden 
Wij bidden vandaag eerst en vooral voor Sietse: 
dat hij gezond mag blijven 
dat hij veel liefde mag ontvangen,  
zodat hij die zelf kan doorgeven. 
Bidden wij dat hij gelooft in zinvolle idealen  
en dat hij uitgroeit tot iemand  
die zijn leven kan delen met andere mensen. 

 
 

Om in stilte te lezen 
 

Een jongen had een droom… 
Hij ging een winkel binnen. 
Achter de toonbank zag hij een engel. 
Haastig vroeg hij hem: 
“Wat verkoopt u, mijnheer?” 
“Alles wat u maar wilt.” 

 

De jongeman zei: “Dan zou ik graag hebben: 
het einde van de oorlog in de hele wereld, 
meer respect voor de medemens en de natuur, 
aandacht voor de kleinen en de zwakken, 
een hartelijke kerkgemeenschap, 
meer hulpvaardigheid, 
meer tijd voor ouders om met hun kinderen te 
spelen…” 

 

De engel onderbrak hem en zei: 
“Verontschuldig me, jongeman, 
u hebt me verkeerd begrepen; 
we verkopen hier geen vruchten, 
we verkopen hier alleen zaadjes…..” 

Doopsel van Sietse 
 
- Belofte van de ouders 
- Belofte van meter en peter 
- Belofte van de gemeenschap   
       handoplegging 
 
Sietse,  
als je droevig bent,  
vegen we met onze handen je tranen weg.   
Als je blij bent,  
zullen we je de hand reiken en samen dansen. 
Als de wereld hard voor je is,  
leggen we onze hand op jouw wang  
om je te troosten.  
Als je bang bent,  
zullen we onze handen rond je hoofdje leggen  
en je beschermen.  
Als je gewond raakt, uiterlijk of innerlijk,  
verzorgen we je wonden met onze handen.  
Als wij je knuffelen, dan omarmt ook God zelf je  
in onze stevige knuffels. 
 
- Geloofsbelijdenis  

 
Wij geloven in God 
die van ons houdt: 
en die dat toont in de doodgewone dingen 
van elke dag: 
in een bloem in het veld, 
in de glimlach van een kind, 
in een lied dat ons beroert, 
in de mensen die wij boeiend vinden. 
 
Wij geloven in Jezus, 
die ons de weg heeft getoond 
naar een samenleven waarin 
elke mens zich thuis mag voelen; 
wij geloven in Zijn liefde 
die sterker is dan onze twijfel en onmacht; 
in Zijn barmhartige vergeving, 
als wij ons van hem hebben afgekeerd. 
 
Wij geloven in de Geest van Jezus, 
die ons aanmoedigt en kracht geeft 
om iets te betekenen 
voor onze medemensen. 
 
Wij geloven in vele goede mensen 
die zorg dragen voor elkaar 
en voor de hele schepping. 
Bij deze mensen willen wij 
horen. 
 
- Doopsel met water 
- Zalving met chrisma 
- Aansteken van  
       de doopkaars 



Danklied 

Offerande   muziek door Elke 
 
Gebed over de gaven 
Heer, onze God, 
in het voetspoor van Jezus  
delen wij lief en leed met elkaar,  
werken wij samen aan vrede en gerechtigheid.  
Zegen het brood en de wijn  
die vandaag in heel de Kerk  
in het centrum van de gemeenschap  
worden geplaatst.  
Moge dit samen vieren een aanzet zijn  
om de kring van mensen steeds groter te maken,  
waarbij niemand wordt uitgesloten. Amen.  
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
In tekenen van toekomst 
hebben wij ons leven hier verzameld: 
brood en wijn, 
dagelijkse inzet als bijdrage tot een samenleven 
dat feest wordt zonder einde. 
 

In uw naam zijn wij hier samen. 
Wij noemen U vaak tastend en twijfelend, 
zoekend en hopend: 
‘God’ en ‘Vader’, ‘Roepstem’,  
‘Bron van leven’. 
 

Niemand heeft U ooit gezien. 
En toch zijt Gij aan het werk 
daar waar mensen elkaar vinden 
en van elkaar houden; 
waar mensen de handen in elkaar slaan 
om deze wereld om te bouwen 
tot uw wereld. 
 

Gij zijt aan het werk 
in de ontluikende liefde tussen mensen, 
in groeiende solidariteit, 
in blijvende verbondenheid, 
in elke trouwe inzet 
voor vrede en gerechtigheid. 

 

Wij zien U aan het werk in Jezus. 
De woorden die Hij sprak  
waren uw woorden en worden de onze, 
als wij leven, Hem achterna. 
In Hem zien wij wie Gij zijt en wat liefde vermag. 
 

Wij willen zijn herinnering in ere houden 
en we nemen Hem als inspiratie, 
als richtsnoer voor ons leven, 
als blijvende oproep en kracht 
om ook nu te doen wat Hij heeft gedaan. 

 

Die avond vlak voor zijn dood 
vatte Hij zijn leven samen, 
toonde Hij wie Hij was 
en wie Hij blijven wou voor ons.   (…) 

 

Zijn dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij,  
zijn toekomst verwachten wij.  
 

Dank zij Hem zijn wij hier samen 
en bidden wij U: 
doordring ons met uw Geest, begeester ons, 
steek kracht in ons, uw levenskracht, 
opdat in onze woorden  en daden 
iets van U zichtbaar wordt, 
opdat de stroming die met Jezus begonnen is 
met ons verder mag gaan. 
 

Dat vragen wij U 
voor allen die naast ons in het leven staan: 
voor hen van wie wij heel veel houden 
en voor hen van wie wij nog niet genoeg houden; 
voor hen die gestorven zijn … 
opdat hun leven bewaard blijve in uw en onze liefde. 
 
Dat vragen wij U ook 
voor allen die aan ons zijn toevertrouwd, 
voor hen die van ver of nabij 
met ons te maken hebben 
en voor de grote mensen wereld 
die Gij ons in handen hebt gegeven. 

 

Zend ons daarheen 
met handen vol vrede,  
met woorden van liefde, 
dat wij alle eer doen  
aan de nieuwe naam die Gij ons geeft: 
‘gebroken brood’, 
‘gedeelde wijn’, 
‘lichaam van Christus’. 

 

Onze Vader wij geven elkaar de hand   


