
Wij zochten U o Heer en onze mond werd taal, 
het wonder van vergeven  
en danken duizendmaal.  
Want dicht bij ons zijt Gij…. 
 
Wij zochten U o Heer en vonden een gebaar: 
het wonder van twee handen,  
die zoeken naar elkaar.  
Want dicht bij ons zijt Gij…. 
 
Zending en zegen 

  

 

    

Graag nodigen wij je uit voor de impulsavond  

van vrijdag 15 januari 2021 om 19u30. 

Een avond van verbinden,  

van thuis uit samen een glas drinken, 

een impuls krijgen  

en 2021 met nieuwe moed beginnen. 

Vanaf 20u00 klinken woorden van eigen 

bodem als muziek in onze oren . 

"Wie, wat en hoe?" Hartverwarmend zal het zijn. 

We hopen dat je digitaal kan meevolgen! 

Kijk vanaf woensdag 13 januari op  

https://sintjozeftereken.be/impulsavond.php  

waar je de nodige informatie vindt om mee te doen.  

 

 

 

 

 

Lied   

En de mens met zijn handen  
om een bloem te plukken 
en te bouwen aan een huis 

en te wonen met de kinderen, naar Hem gemaakt. 

Alles begon met God ... 
 
Welkom 
We herdenken vandaag de doop van Jezus. 

In Jezus’ doop werd openlijk duidelijk  

wat zijn leven voor de mensen en voor God betekende. 

Vele jaren geleden werden ook wij gedoopt. 

Wat is de impact daarvan op ons dagelijks leven? 

Maken we in ons doen en laten duidelijk  

wat onze doopbelofte voor ons leven te betekenen heeft? 

Het feest van Jezus’ doopsel confronteert ons met deze 

vraag. Daarover willen wij in deze viering nadenken. 

 

 

Doop van de Heer 

B jaar - 10 januari 2021 

https://sintjozeftereken.be/impulsavond.php


Bidden om nabijheid 

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 geven 

aan ieder die we op onze weg tegenkomen. 

Dat we geen onderscheid maken 

tussen mensen die allen uw kinderen zijn. 

Amen. 

  

Eer aan God  

Openingsgebed 

God, onze Vader, 

met vele mensen zijn wij samen onderweg. 

Wij zijn gedoopt in uw naam. 

Doe ons, zoals destijds Johannes de Doper, 

getuigen van Jezus, uw Zoon, 

die midden onder ons aanwezig is. 

Geef ons een duwtje in de rug 

om goed samen te werken en te leven, 

zodat iedereen kan zien 

dat we verbonden zijn met elkaar, 

door uw liefde en dat is het allerbelangrijkste. 

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. 

Van daaruit kan Hij het woord van God laten klinken. 

 

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. 

 

Communie 

 

Slotgebed 

Toen wij gedoopt werden, God, 

hebt Gij ons dezelfde liefdesverklaring  

toegefluisterd als destijds bij Jezus: 

“Jij bent mijn kind, van wie Ik heel veel hou 

en in wie Ik vreugde vind.” 

Help ons daarom  

om het stukje aarde waarop wij leven 

steeds meer hemels te maken.  

Dat vragen wij door Jezus,  

uw zoon en veelgeliefde. Amen. 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen Wim Holterman osfs 

 
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 iedereen vredig mag leven. 

Gedoopt worden is opstaan 

uit een waterig bestaan 

en volstromen met nieuwe levensadem, 

met de Geest van God. 
 



Die op de avond voor zijn lijden (…) 

 

Verkondigen wij 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. 
 
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. 

 

Gedoopt met Gods Geest 

mogen wij de vruchten voortbrengen  

die mensen zo broodnodig hebben: 

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

 

Orgel 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Evangelie  Marcus 1, 7-11 

Jezus, ik denk aan Jou 

Jezus, ik spreek over Jou 

Jezus, ik hou van Jou 

 

Lied  

Homilie 

 

Lied   
Ik zie de hemel opengaan... 
 

Voorbeden 

Bidden wij voor allen  

die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk, 

hier ter plaatse en wereldwijd. 

Dat zij zich in hun spreken en hun handelen  

laten leiden door de Geest van God  

die zij bij hun doopsel ontvingen. 

Laten wij bidden:  

God doe ons leven vanuit uw liefde. 

 

Bidden we voor alle kinderen  

die dit jaar gedoopt of gevormd worden.  

Dat zij in het spoor van Jezus groeien  

in geloof en dienstbaarheid voor alle mensen. 

Laten wij bidden:  

God doe ons leven vanuit uw liefde. 

 

Bidden we voor alle mensen die gedoopt zijn 

maar het geloof in God zijn kwijt geraakt.  

Dat ze door het geloof en de vreugde  

van anderen, Jezus Christus opnieuw ontdekken 

als Bron van leven  

en Gods liefde in zorg voor mensen herkennen.  

Laten wij bidden:  

God doe ons leven vanuit uw liefde. 



Bidden we  

voor alle mensen die in hun leven worstelen  

met ziekte, pijn, verdriet, onbegrip of onrecht 

dat hen wordt aangedaan.  

Dat zij mensen ontmoeten die, zoals Jezus,  

met veel eerbied naar hen luisteren  

en hun pijn en onmacht meedragen.  

Bidden we om Gods Geest 

dat wij zo’n mensen mogen zijn. 

Laten wij bidden:  

God doe ons leven vanuit uw liefde. 

 

Geloofsbelijdenis    

Ik geloof in de mens, 

in de innerlijke goedheid van de mens. 

Ik geloof in een wereld  

waar wij allen kunnen leven 

in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn. 

 

Ik geloof niet in oorlog,  

onverschilligheid en hardheid 

als basis voor ons bestaan, 

maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede. 

Ik geloof dat we samen aan deze wereld  

van liefde moeten bouwen, in woord en daad. 

  

Ik geloof dat Jezus Christus  

ons de weg heeft getoond  

om dit in deze wereld waar te maken. 

Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood  

ons deed inzien welke de echte waarden zijn  

in het leven. 
 
Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem 

opgenomen word in de verbondenheid met Hem 

die Jezus Christus zijn Vader noemde. 

En ik geloof op grond van de verrijzenis  

van de Heer in de voltooiing van de wereld 

wanneer wij allen in liefde zullen samenleven 

in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.  
 

Offerande  

 

Gebed over de gaven 

Heer onze God,  

die naar mensen uitziet, 

op deze dag hebt Gij Jezus Christus 

aan ons getoond als uw geliefde Zoon. 

Hij heeft ons opnieuw met U verbonden. 

Door Hem komen wij tot U. 

Zie dan onze gaven waarmee wij U danken 

en waarmee wij de wens uitdrukken 

dat wij de weg willen gaan van Jezus, 

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

 

 

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, 

Gij hebt in het water van de Jordaan 

het nieuwe doopsel geopenbaard 

door wonderlijke tekenen: 

een stem klonk uit de hemel 

om te getuigen dat uw Woord  

onder de mensen woonde. 

 

Jezus ging de Jordaan in. 

Hij werd ondergedompeld 

in het leven van zijn volk. 

Hij zette de weg voort van Mozes. 

Hij werd gedoopt om waar te maken, 

dat Hij Gods veelgeliefde was. 

 

Eenmaal gedoopt werkte Hij  

aan zijn droom: 

van liefde en solidariteit, 

van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar recht en vrede is voor iedereen. 

 

Daarom zingen wij U toe vol vreugde:  

 
God, 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. 

 
Zend ons uw Geest die ons de kracht  

geeft om een 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. 

 


