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Nieuw leven
Hij zag de Geest als een duif op
zich neerdalen. En er kwam een
stem uit de hemel: “Gij zijt mijn
Zoon, mijn Veelgeliefde.”
M a r c us 1 , 1 0 - 1 1
♫ Openingslied: Al wie dolend in het donker
Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
En verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht.
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

Tot de groten zal Hij spreken
even weerloos als een lam
Het geknakte riet niet breken
Hij bewaakt de kleine vlam.
hoort en ziet het levend teken
Van een God die tot ons kwam.
Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt
Dode mens die snakt naar adem
Wereld die om toekomst vraagt.
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam
Die mijn welbehagen draagt.
Schuldbelijdenis
♫ Loflied: Aanbidt en dankt
1 Aanbidt en dankt uw
Vader, God
Die leeft van eeuwigheid;
aan Hem behoort het
koningschap
en alle heerlijkheid.

3 Aanbidt en dankt de
koningszoon
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
4 Nu nodigt Hij zijn broeders
uit
Op ‘t grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan
Vadershand
daar heerst een goede
Geest.

2 Verkondigt Hem en looft
zijn naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.

2

 Openingsgebed
Al.: God, uw eniggeboren Zoon
is op aarde verschenen in de
gestalte van een mens zoals wij.
Wij bidden U: laat ons innerlijk
vernieuwd worden door Hem
die uiterlijk aan ons gelijk is
geworden, Jezus Christus, onze
Heer, die met U leeft en heerst
Amen.
 De eerste lezing is uit de profeet Jesaja, 55, 1-11.
Kom naar het water en luister naar Gods woord!
L.: Zo spreekt God de Heer: Komt naar het water, gij allen
die dorst lijdt! Ook gij die geen geld hebt, komt toch. Komt
kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen. Komt
kopen wijn en melk. Wat geeft gij uw geld voor iets dat
geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet
voedt? Luistert, luistert naar Mij: dan eet gij wat goed is,
dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en
komt naar Mij en luistert en gij zult leven. Zie, hem had Ik
tot getuige voor de volkeren aangesteld, tot vorst en
gebieder over de naties. Zie, zo komt nu een volk, dat gij
niet kent, naar u toe, en een volk dat u niet kent, snelt op
u af, omwille van de Heer, uw God, en wegens de Heilige
van Israël, omdat Hij u luister heeft verleend. Zoekt de
Heer nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan nu Hij nabij is.
De ongerechtige moet zijn weg verlaten, de zondaar zijn
gedachten; hij moet naar de Heer terugkeren - de Heer zal
zich erbarmen - terug naar onze God, die altijd wil

vergeven. Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn
gedachten, mijn wegen niet uw wegen - is de godsspraak
van de Heer - maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven en mijn
gedachten uw gedachten. Zo spreekt God de Heer: Zoals
de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar pas
terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar
hebben bevrucht zodat zij groen wordt, wanneer zij het
zaad aan de zaaier hebben gegeven en het brood aan de
eter, zo zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn
mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug; het keert
pas weer wanneer het mijn wil volbracht heeft en zijn
zending heeft vervuld.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Jesaja 12, 2-3.4bcd.5-6
L.:

A.:

L.:

A.:

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder.
Gij zult in vreugde water putten
aan de bronnen van uw redder.
Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn naam,
verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend.
Gij zult in vreugde water putten
aan de bronnen van uw redder.
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L.:

A.:

Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.
Gij zult in vreugde water putten
aan de bronnen van uw redder.

L.: De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige
apostel Johannes, 5, 1-9.
Drie zijn er die getuigenis afleggen aangaande Jezus:
de Geest, het water en het bloed.
Vrienden, iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is, is
een kind van God. Welnu, wie de vader liefheeft, bemint
ook het kind. Willen wij God liefhebben en zijn geboden
onderhouden dan moeten wij ook Gods kinderen
liefhebben. Dat is onze maatstaf. God beminnen wil
zeggen zijn geboden onderhouden en zijn geboden zijn
niet moeilijk te onderhouden, want ieder die uit God
geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee
wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof.
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat
Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met
water en bloed, Jezus Christus, niet met het water alleen,
maar met het water en met het bloed. En de Geest is het
die getuigt, dat Christus de waarheid is. Want er zijn drie
getuigen, de Geest, het water en het bloed en deze drie
stemmen overeen. Als wij het getuigenis van mensen
aannemen dan zeker dat van God, dat zoveel groter gezag
heeft; God zelf waarborgt dit getuigenis dat Hij heeft
afgelegd aangaande zijn Zoon. Wie in de Zoon van God
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gelooft draagt Gods getuigenis in zijn hart. Wie God geen
geloof schenkt maakt Hem tot een leugenaar, want hij
weigert Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te
aanvaarden. En dit is de zin van het getuigenis: God heeft
ons eeuwig leven gegeven in zijn Zoon.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫ Tussenlied: Hoort hoe God met mensen omgaat
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.
Hoort Hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.
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 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Marcus, 1, 7-11.
Bij zijn doopsel wordt Jezus gezalfd met de heilige
Geest en toegerust met Gods kracht.
V.: In die tijd predikte Johannes: Na mij komt die sterker is
dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van
zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest. In die tijd
vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de
Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik
dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel
openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen.
En er kwam een stem uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, mijn
veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging

Geloofsbelijdenis

Voorbede
Richten wij ons dan in gebed tot God onze Vader, die ons
zijn veelgeliefde kinderen noemt.
Bidden we voor Gods Kerk op aarde:
dat zij vanuit de verbondenheid met de levende Heer
getuigen mag van nieuw leven in Christus.
Laat ons bidden.
Bidden wij voor de leiders van de volkeren:
dat zij zich inzetten voor gerechtigheid en vrede.
Laat ons bidden.
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Bidden we voor allen die lijden aan het leven, en voor hen
die op de vlucht zijn, honger lijden en gebukt gaan onder
geweld: dat zij als roependen in de woestijn gehoord
mogen worden. Laat ons bidden.
Bidden we voor onszelf:
dat we steeds opnieuw mogen beseffen dat we in het
doopsel nieuw leven hebben ontvangen en dat wij hieruit
mogen leven tot eer van God en ten dienste van onze
naasten. Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
Goede God, in Jezus belooft U altijd met ons te zijn tot aan
de voleinding van de wereld. Luister naar wat wij U in
oprecht gebed vragen, geef ons wat wij nodig hebben
om als oprechte christenen in deze wereld te kunnen
leven. Zodat wij getuigen kunnen zijn van uw liefde,
door Christus onze Heer. Amen.
♫ Tafellied: Tot u ben ik gezonden
Hij ging van stad tot stad, Hij sprak:
“Tot u ben ik gezonden.”
Voor zieken en gewonden
had Hij een woord, een onderdak.
Refrein: Alles heeft Hij welgedaan,
tot wie zou ik anders gaan.
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Hij gaf aan blinden het gezicht,
de nacht heeft Hij verdreven.
Gaf doden weer het leven.
Waar Hij voorbij ging werd het licht. Refrein:
Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood genomen:
“Hiertoe ben Ik gekomen,
doet dit tot Mijn gedachtenis.” Refrein:
En al wie Jezus’ naam belijdt
zal wonderen verrichten
En als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd. Refrein:
Inleiding op het communiegebed.
V:Aan het begin van dit samenzijn hebben wij
het Woord van God in ons midden genomen en het
overwogen. Het is een oeroud menselijk gebruik om de
verbondenheid, die door dit samenzijn is ontstaan, tot
uitdrukking te brengen in een maaltijd.
Ook onze Heer Jezus Christus heeft dit, na zijn Vader
gedankt te hebben, op zijn geheel eigen wijze gedaan,
toen Hij met zijn vrienden avondmaal hield,
Sinds die avond hebben mensen, om Hem te gedenken,
deze maaltijd gevierd, het Brood gedeeld en wat overbleef
als heilig bewaard. Als wij, ten teken van verbondenheid
met elkaar, eten van het Brood, dat vanuit de
eucharistieviering is aangereikt, dan mogen wij ons één
weten met onze verrezen Heer en met allen die Kerk zijn.
9

Communiegebed
V: Goede God,
uw brood is een teken: U bent een God-met-ons.
U bent dichtbij in Jezus;
U hebt Hem gegeven als steun op onze levensweg.
A: Geen heldentocht is ons leven; maar vallen en
opstaan, dag voor dag, gevangen in zorgen en
verplichtingen, uitgeleverd aan de wanen van het
ogenblik of slapend als we nodig zijn.
V:
Toch weten we waar het op aan komt: standhouden,
uithouden, waken
en vol verwachting uitzien naar de komst van Hem,
die onze droom vervult,
die brengen zal wat wij zo pijnlijk missen.
A: Daarop gespitst zijn, daarop wachten, daarnaar
verlangen met heel ons hart en zo onszelf verdragen,
accepteren; geloven dat er Eén is, die van ons houdt, ook als
wij er niet veel van maken.
V: Eens zult Ge komen op de dag van Jezus:
uw volle openbaring wanneer alles wordt vervuld.
Geen tranen meer, geen leed, geen pijn;
weg alle zonden, zwakte en beperking;
maar gemeenschap met uw Zoon en onze Heer .
A: Dit brood - uw gave - helpt ons wachten; het is een
voorproef van die heerlijkheid. Het geeft troost en kracht om
vol te houden en schenkt ons steeds weer aan elkaar, zodat
wij samen verder kunnen.
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V: Wij danken U voor het levensbrood,
ontvangen uit uw vaderhand.
Wil in Jezus' naam bij ons blijven,
en onze God zijn tot in eeuwigheid.
Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks
brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze
schuldenaren, en breng ons niet in
beproeving maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
♫ Vredeswens
Communie
♫ Communielied: U kennen uit en tot U leven
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons “t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
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Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.
Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.
 Slotgebed
Heer, onze God,Gij hebt ons
uw Zoon geschonken,
uw Veelgeliefde, in wie Gij
welbehagen hebt. Wij vragen U:
leer ons verstaan dat Gij niets
anders wilt dan de ziel van ons
bestaan te zijn,en ons de vreugde
te schenken van uw tegenwoordigheid.
Door Christus, onze Heer. Amen.
Mededelingen
Wegzending en zegen
♫ Slotlied
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