
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe speelt op orgel werken van Johann Pachelbel 

(1653-1706): Toccata in d, Fuga in d, Fantasia in d. 
 

Inleiding   

God, oorsprong van al, 
God verlangend, God barend, God scheppend 

aarde en water werden geschapen. 
En God zag dat het goed was. 
 

Water, bron van leven, 

vruchtwater, kind in wording, wachtend op geboorte 
de weg naar bestaan, de weg naar leven. 
 

Door het water gaan 

aarzelend, zoekend, tastend, 
niet wetend waar uit te komen, 

steeds proberend, steeds een nieuwe kans. 
Door het water gaan,  

een leven lang op weg zijn, een levensweg. 
 

Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doop van de Heer 
b-jaar - 11 januari 2015 
 
 
 
 In Jou 

vind ik vreugde 



Welkom 
 
Gebed om dichter bij God te komen    
God, wees voor ons  
een bron van levend water, 
water dat bezielt en sprankelt, 
dat ons doet groeien en bloeien, 
water dat toekomst geeft 
aan de aarde en de mensen die haar bewonen. 
Wees een bron  
die nooit uitgeput raakt 
opdat wij steeds nieuwe kansen krijgen 
en leven sterker is dan hopeloosheid en dood. 
Amen. 
 
Gloria  
Eer aan God in de hoge, 
schepper van hemel en aarde. 
Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 
Hij schenkt ons zijn Zoon, 
die ons bevrijdt. 
 
Vrede op aarde onder mensen 
die handen reiken van volk tot volk 
en zich verzoenen met elkaar 
tot een wereld zonder grenzen. 
 
Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 
en om hun streven naar eerbied 
voor alles wat in zijn schepping leeft. 
 
Eer aan God in de hoge, 
want Hij sluit een verbond  
met allen die aan zijn boodschap gestalte geven. 
 
Stiltemoment 
 
Gebed   
God, onze Vader, 
met vele mensen zijn wij samen onderweg. 
Wij zijn gedoopt in uw naam. 
Geef ons in deze viering een duwtje in de rug 
om goed samen te werken en te leven, 
zodat iedereen kan zien 
dat liefde voor U en voor elkaar  
het allerbelangrijkste is. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing toont de profeet ons  
hoe een ideale leider met het volk de weg gaat  

naar leven.  
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan:  

zo worden hemel en aarde met elkaar verbonden. 

Vandaaruit kan Hij het woord van God laten klinken. 
 

Eerste lezing Jesaja 42,1-4.6-7 
 

Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Op orgel: Praeludium in g van Pachelbel 
 

 

 

 

 

 

Eten? Da's toch evident. Ga naar de winkel en klaar. 
Toch? Dat lijkt maar zo. De voedselproductie sputtert: 

landbouwseizoenen worden onvoorspelbaar door  

klimaatverandering, boeren stoppen ermee, gronden 
en waterbronnen raken uitgeput. Ondertussen doet 

een groeiende stadsbevolking de vraag stijgen. Voor 
producten als cacao en koffie zijn er nu al tekorten. 

 
Nu nog op je bord, straks in het museum?  

Zover laten we het niet komen.  

Daarom lanceert Vredeseilanden savethefoodture. 

Samen redden we de toekomst van ons voedsel.  
En die van miljoenen boerenfamilies wereldwijd. 

 

WAT KUNNEN WIJ DOEN? 
 Koop een bloemetje of gadget 

 Of steek wat geld in de envelop en bezorg dit 

aan één van de verkopers. 

 Storten kan ook: 

 BE64 0000 0000 5252 (BIC: BPOTBEB1) 

 Voor de som van je giften gedurende een jaar 
 ontvang je vanaf 40 euro een fiscaal attest. 

In naam van ALLE boeren: DANK JE WEL! 

Vredeswake voor Syrië in de Abdij van Roosenberg: 

vrijdag 23 januari 2015: 18u30-21u00.  
Samenkomen, huilen, lachen en bidden voor de vrede 

in Syrië. Met getuigenissen van Syriërs in al hun  
religieuze en etnische diversiteit.  

Wij proeven van een Syrisch buffet aangeboden  

door Syrische vluchtelingen. 



Om in stilte te lezen 

Gebed Toon Hermans 
Heer, 
Geef mij de genade 
om mijn medemens te zien 
met de ogen van de liefde. 
Maak mij nederig en onbaatzuchtig. 
Want alleen langs deze weg 
kom ik uit bij de anderen,  
die mijn liefde nodig hebben. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedoopt worden is in wezen 

kiezen voor de weg van Jezus. 
Daardoor draag je voortaan 

zijn watermerk met je mee. 
Je gaat voor zijn Boodschap, 

voor zijn manier van leven. 

Je sluit je aan bij mensen, 
die in dezelfde richting kijken. 

Je wilt je in woord en daad 
inzetten voor een paradijs, 

waarin elkeen vredig mag leven. 
Gedoopt worden is opstaan 

uit een waterig bestaan 

en volstromen met nieuwe levensadem, 
met de Geest van God. 

 Wim Holterman osfs 

Een stukje muziek    Magnificat primi toni: vers 6 
 

Evangelie  Marcus 1, 7-11 
 

Homilie 
 

Voorbeden 
Bidden we  
dat alle mensen als broers en zussen,  
de weg van vrede en verdraagzaamheid volgen  
en samen bouwen aan een wereld  
waar het goed is om te wonen.  
Laten wij bidden:  
Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

Voor de jeugd van vandaag:  
dat zij, doorheen alle meningsverschillen,  
een voorbeeld vinden in al het goede  
dat mensen waar maken. 
Laten wij bidden:  
Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

In deze wintertijd vragen wij U: 
snoei in ons de dorre takken van zelfzucht,  
onwaarheid en hardvochtigheid. 
Doe ons herleven en lentefris heropbloeien  
in solidariteit, eerlijkheid en milde verdraagzaamheid. 
Laten wij bidden:  
Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

Bidden we voor de Kerk:  
dat zij, doorheen alle kritiek en laster,  
blijft opkomen voor de mens en zijn waardigheid. 
Laten wij bidden:  
Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

Bidden we voor de mensen die op de steun  
van Vredeseilanden mogen rekenen.  
Dat ze de kracht en de moed vinden  
om daadwerkelijk iets te veranderen in hun leven. 
Laten wij bidden:  
Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 
Geloofsbelijdenis 
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. 



Offerande  Fantasia in g  
 

Gebed over de gaven 
Goede Vader, 
wij danken U dat Gij de God zijt van alle mensen, 
groten en kleinen, machtigen en armen. 
In uw naam komen mensen  
van allerlei slag samen. 
Rond uw tafel zitten mensen  
van allerlei ras en taal. 
In verbondenheid met hen allen  
bieden wij U onze gaven aan en vragen U:  
zegen hen en zegen ons allen. Amen. 
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
God, onze Vader, 
wij danken en loven U. 
Bij U begint het leven en de liefde; 
alles wat wij hebben, hebt Gij ons geschonken. 
 
Wij danken U voor heel de aarde: 
voor alles wat er groeit en bloeit; 
voor het leven en de liefde, 
voor de mensen hier en overal. 
 
Uw Zoon is mens geworden. 
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt. 
Samen met Jezus Christus en met elkaar 
zijn wij hier om tot U te bidden. 
Daarom zingen wij: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 

Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 

Hosanna in de hoge. 

 
Gij die ons de aarde geeft om te bewonen, 
Gij weet dat wij tekort schieten  
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. 
Toch roept Gij ons op 
om recht te doen en goed te zijn. 
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: 
kinderen, armen, mishandelde  
en hongerige mensen, 
vluchtelingen, zieken en stervenden, 
voor mensen zonder toekomst 
en voor allen die groot lijden moeten dragen. 
 
Zend ons uw Geest, geef ons de kracht  
om beter mens te worden. 
Wij willen het brood van deze wereld  
delen met elkaar en al het kwaad  
dat ons wordt aangedaan vergeven  
opdat uw Rijk komt. 
 
 
 

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, 
die uw naam geheiligd heeft,  
uw wil volbracht; 
die brood en wijn voor ons geworden is, 
voedsel en vreugde,  
vergeving van zonden (…). 
 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
   
Wij bidden U, Heer, 
laat de Geest van uw goedheid 
onder ons blijven verder leven. 
 
Gij hebt het immers gezegd, Heer, 
en wij geloven U, 
dat Gij ons nooit verlaat. 
 
Blijf ook bij hen die gestorven zijn (…). 
Mogen wij allen eens opgenomen worden 
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde. 
 
Naar het voorbeeld van Jezus  
bieden wij U dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van uw Kerk 
zoals Gij het hebt gewild 
vandaag en alle dagen. Amen. 
 
Onze Vader 
 
Bidden om vrede 
Christenen worden elke dag opnieuw uitgenodigd 
om in de Jordaan te stappen, 
om zich onder te dompelen in het water 
en om zo opnieuw te beginnen. 
Enkel en alleen als we ons reinigen 
zijn we in staat vrede uit te dragen  
naar de mensen om ons heen. 
Wij bidden U: 
zend ons daartoe uw Geest. Amen. 
 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En met uw geest. 
Wensen wij elkaar die vrede van harte toe. 
 
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 

Magnificat primi toni: vers 2 en 3 

 


