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Zondag 03 februari:  

Gezinsviering ter gelegenheid van Lichtmis.  

Met zegening van alle kinderen. 

Breng gerust je (klein) kinderen mee. 

Muzikaal wordt meegevierd  

door Leen en Kris De Munck. 

Rikolto betekent ‘oogst’  

in het Esperanto.  

Het woord weerspiegelt  

wat we doen.  

Enerzijds  

ondersteunen we boeren  

om betere oogsten te hebben.  

Anderzijds oogsten we nieuwe ideeën om op 

een rechtvaardiger manier zaken te doen in de 

voedingssector. Solidariteit is daarbij meer 

dan ooit het uitgangspunt. Daarom blijven we 

geld inzamelen voor ons werk wereldwijd. 

Maar we geven tegelijk al jaren een veel 

diepere invulling aan solidariteit: door ook in 

ons land te werken aan een voedingssector 

die rechtvaardiger, transparanter en 

milieuvriendelijker werkt; door te zorgen dat 

ieder kind op school duurzaam en gezond kan 

eten. Als het ons menens is om arme landen 

te laten groeien, moeten we onze eigen 

ecologische impact drastisch terugdringen. 

Je bent van harte welkom voor de  

herinnerings-viering overleden kinderen: 

zaterdag 26/1/2019 om 15u30 in deze kerk.  

Ook welkom op de broodmaaltijd,  

aansluitend op de viering.  

Inschrijven: Lieve Van Driessen, 03 776 11 07 

lieve.vandriessen@telenet.be..  

Wie graag een handje helpt: geef het door aub! 

 
 

Intredelied   

De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt die kou 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. 
 

Verwelkoming 
Op het feest van Driekoningen vorige week, werd God 

door de kleine Jezus geopenbaard aan alle volkeren.  

Vandaag toont Jezus zich aan zijn eigen volk. 

Hij is niet enkel de zoon van Maria en Jozef, 

Hij is ook Gods Zoon. 

Mogen wij, nu de kersttijd hiermee wordt afgesloten, 

verder groeien in de Geest van Jezus.  

Mag Hij in ons het vuur aanwakkeren. 

 

Stiltemoment 
Maken wij het eerst even stil  

om tot onszelf te kunnen komen. 

 

Doop van de Heer 

13 januari 2019 - c jaar 

Over  
water en vuur 

en  
geestkracht  
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Gebed om nabijheid 

God, uw liefde is als water:  

overspoelend, reinigend, levengevend. 

Met uw liefdesvuur komt Gij in ons bestaan 

dat soms aarzelend is, troebel,  

zelfs soms doods. 

Gij helpt ons te leven in overvloed. 

Mogen wij ons bezield en begeesterd weten, 

als uw welbeminden, dat vragen wij door Jezus, 

uw Zoon. Amen. 

 

Lied   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al wat ik kan is uitzien naar U, 
een oog niet groter dan het hier en nu: 
al wat de morgen mij brengen zal 
dank ik aan U. 
 
Al wat ik kan is zingen van U, 
een mens niet groter dan het hier en nu: 
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt 
dank ik aan U. 
 

Gebed 

God, telkens begint Gij opnieuw met ons. 

Vandaag gaat de hemel open 

en daalt uw Geest ook over ons neer. 

Wij bidden U: dat wij mensen zijn  

van vertrouwen en hoop  

van geestkracht en liefde. 

Dat vragen wij U 

door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Jezus beantwoordt aan het beeld dat de profeet Jesaja 

schetst in een visioen. Jezus brengt redding brengen  

en leidt ons met liefde. Daartoe laat Hij zich dopen met  

water en geestkracht. Zo aanvaardt Hij de taak  

om het vuur van de liefde in mensen aan te wakkeren. 

 

Eerste lezing  Jesaja 42, 1-4. 6-7   

 

Orgel 

 

Slotgebed 

Goede God, wij hebben uw woord gehoord 

dat ons herinnert aan onze doop. 

Mag het ons ertoe aanzetten 

om verder te gaan in het vertrouwen 

dat Gij een God van liefde zijt, 

een herder voor alle mensen. 

Dat vragen wij U door Jezus, uw Welbeminde 

Zoon en onze Heer. Amen. 

  

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zie de wereld omgekeerd,  
de aarde in het licht 
van mensen die elkaar zien staan, 
Gods eigen aangezicht. 
 
Ik zie de aarde vol sjaloom, 
de ongeest weggeleefd. 
Ontmaskerd staan wij voor elkaar 
en zie: de vrede leeft. 

Om in stilte te lezen   
Een vader was zijn krant aan het lezen.  

Zijn zoontje kwam naast hem zitten en wilde met hem 

spelen. De vader probeerde hem van zich af te duwen, 

maar de kleine drong aan. Toen nam zijn vader een 

wereldkaart, scheurde die in stukken, gaf die aan zijn 

zoontje en zei: ‘Maak deze wereldkaart opnieuw  

en kom pas terug, wanneer alle stukken op de juiste 

plaats gekleefd zijn.’  

Het zoontje begon de stukken te bestuderen.  

De vader dacht: ‘Oef, enkele ogenblikken rustig.’  

Maar na enkele ogenblikken kwam de kleine jongen al 

terug bij zijn vader: ‘Klaar, papa, ik heb de wereldkaart 

terug gemaakt.’ Verbaasd vroeg zijn vader:  

‘Hoe kon je dat zo vlug klaarspelen?’. 

‘Dat was niet moeilijk!’ zei de jongen,  

‘Op de achterkant van de kaart, was de foto  

van een mens. Om de wereld terug heel te maken,  

heb ik eerst de mens heel gemaakt.’  



Onze Vader 

Vredewens 

Gedoopt met Gods Geest 

mogen wij de vruchten voortbrengen  

die mensen zo broodnodig hebben: 

blijheid en geborgenheid, 

toewijding en nabijheid, 

moed en bemoediging, 

vriendschap en vruchtbaarheid voor elkaar. 

Dan zal de wereld een plaats van vrede worden. 
   Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

    En wensen wij elkaar die vrede van Godswege 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 in Jezus’ Geest vandaag en alle dagen, 
Tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Communie 

 

 

 

Evangelie   Lucas 3, 15-16. 21-22  

 

Homilie 

 

Acclamatie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Het is goed te vertrouwen op de Heer, 
 Het is goed te hopen op God. 
 

Voorbeden 

Wij bidden om Gods Geest: 
 

voor allen die verantwoordelijkheid  

dragen in de Kerk.  

 

voor alle kinderen  

die dit jaar gedoopt of gevormd worden  

of hun eerste communie doen 
 

voor alle mensen  

die gedoopt zijn, maar het geloof in God  

zijn kwijt geraakt.  
 

voor alle mensen  

die in hun leven worstelen  

met ziekte, pijn, verdriet, onbegrip  

of onrecht dat hen wordt aangedaan.  
 

Bidden wij voor allen die  

omwille van ziekte, handicap of leeftijd  

niet aanwezig kunnen zijn. 

Moge zij in Gods Geest  

zich met ons verbonden weten, 

en wij met hen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He Qi is een hedendaags  
Chinees kunstenaar  
die in Amerika verblijft. 



Geloofsbelijdenis 

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 een Kerk van mensen 

die werkt aan Gods droom van een hemel  

op aarde voor iedereen. 

 

Wij geloven in het leven 

nu en voor altijd, voor alle mensen. Amen. 

 

Offerande  
Bij het binnenkomen kreeg u een envelopje  

voor een bijdrage voor Rikolto (Vredeseilanden). 

Dit staat los van de gewone omhaling. 

Het envelopje kan u na de viering afgeven. 

Dank u wel. 

 

Gebed over de gaven 

Goede God, 

wij danken U voor wat Gij ons geeft, 

wij danken U voor ieder nieuw begin  

dat Gij met ons maakt. 

Wij bieden U deze gaven aan: brood en wijn, 

zodat ze ons mogen sterken met de kracht  

van uw Geest en met het vuur van uw liefde. 

Dat vragen wij U  

door Jezus uw zoon en onze Heer. Amen. 

 
Dankend bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn,  

De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. 

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, onze Heer en Vader, 

wij zijn hier bijeen  

om U te danken, 

te loven en te prijzen. 

Bij U begint het leven  

en de liefde,  

alles wat wij hebben,  

komt van U. 

Gij kent ons, Gij houdt van ons. 

Gij zijt de Schepper, 

Gij zijt het begin en het einde van alles. 

 

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 U toe: 

 
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. 

 

Niet voor de dood, maar voor het leven 

hebt Gij ons gemaakt. 

Laat de Geest die Hem bezielde 

nu over ons komen 

zodat wij leven in uw aanwezigheid, 

en Jezus herkenbaar is in ons leven. 

 

Zend ons uw Geest, geef ons de kracht  

om te worden als Hij: 

dat wij geen leegte najagen,  

geen waarheid ontvluchten, 

uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen. 

 

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, 

die Brood en Wijn voor ons geworden is, 

voedsel en vreugde,  

vergeving van zonden. 

 

Die in de nacht van zijn lijden en dood (…) 

Wij danken U, Heer, dat de Geest van uw goedheid 

onder ons verder leeft. 

Moge uw leven en dood ons helpen  

ook onszelf te geven en niet moedeloos te worden. 

 

Wij bidden U voor hen die gestorven zijn (…). 

Zij en wij allen mogen opgenomen worden 

in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde. 


