
Viering 10 januari 2021 
Voorganger: pastor H. Helsloot 

Zang: Mw. Zana Naidionova 

Doop van de Heer 

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. 

Onze lasten zal Hij dragen onze onmacht tot ter dood 
geeft als antwoord op ons vragen ons zichzelf als levensbrood 
nieuwe vrede zal er dagen liefde straalt als morgenrood. 

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, die nieuwe Adam, die mijn welbehagen draagt. 

Woord van welkom 

Openingsgebed 

Kyrie en Gloria: mis VIII gregoriaanse 
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Eerste lezing: Jesaja 55, 1-11 
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, luister 
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. 
Een blijvend verbond ga Ik sluiten met u; de gunst, aan David verleend, 
verloochen Ik niet. Hem heb Ik gemaakt tot getuige voor de volkeren, tot vorst 
en gebieder over de naties. Waarlijk, een volk zult gij roepen dat gij niet kent 
en een volk dat u niet kent, snelt naar u toe omwille van Israëls Heilige, die u 
verheerlijkt. 
Zoekt de Heer nu Hij zich Iaat 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 
- zegt het orakel 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. 
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’. 

Lied: Alle einden der aarde 
Refrein: 
Alle einden der aarde aanschouwen het heil van Hem, onze God. 

Zingt voor de Heer een nieuw lied, want wonderen heeft Hij gedaan; 
triomf heeft zijn hand Hem gebracht, overwinning zijn heilige arm. 
Refrein: 

De Heer openbaarde zijn heil; Hij heeft voor de ogen der volken onthuld zijn 
gerechtigheid; 
zijn goedheid, zijn trouw, bleef Hij jegens het huis Israel indachtig. 
Refrein: 
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Juich, aarde,alom voor de Heer, juich, aarde, alom voor de Heer, 
zet de zang in, speel op de snaren, juich, aarde, alom voor de Heer. 
Refrein: 

Evangelielezing: Marcus 1, 7-11 
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.  

Verkondiging 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in 
Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige 
Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde 
dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de 
rechterhand van God, de almachtige Vader, van daar zal Hij komen oordelen 
de levenden en de doden. Ik geloof in heilige Geest; de heilige katholieke 
kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de 
verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen 

Voorbeden 
Voorganger: 
Goede God, 
U neemt ons bij de hand en waakt over ons. 
In dit vertrouwen bidden wij tot U: 

Lector: 
voor alle pasgeboren kinderen, 
vanuit de veilige moederschoot op de wereld gezet; 
dat zij ontvangen worden in een sfeer van warmte en zorg 
en opgroeien bij liefdevolle en betrokken ouders. 
Laat ons bidden 
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voor alle vaders, moeders en opvoeders, 
die hun kinderen eigen wegen willen laten gaan 
en die tegelijkertijd grote zorgen om hen hebben; 
dat zij met geduld en trouw achter hen blijven staan. 
Laat ons bidden 

voor al diegene die getroffen worden door het corona-virus, 
die ziek worden of overlijden aan de gevolgen daarvan; 
voor al diegene die juist in deze tijd ernstig ziek worden 
en opgenomen moeten worden in het ziekenhuis; 
voor alle parochianen die hun normale leven missen 
en die steeds meer geïsoleerd raken en dreigen te vereenzamen; 
voor alle pasgeborenen dat zij ondanks alles 
God leren kennen als een barmhartige Vader. 
Laat ons bidden 

Goede God, wij bidden voor al onze zieken en ouderen 
en voor degenen die van hen houden en voor hen zorgen. 
Mogen zij veel hartelijkheid en liefde geven en ontvangen. 

Intenties: 
Schenk eeuwig leven aan onze overledenen: 

Gerard Bakker 
Adelbertus Bijpost 
Marcel Meijering 
Harry Klaver 
Paula Oud-Hendriks 
Hennie Roos 
Wim Kager 
Ria Redeker-Onneweer 
Hans Hageman 

Mogen zij allen in Uw vrede hun plaats vinden. 

In deze viering wordt ons gebed gevraagd voor: 
Johannes Hendrikus Hageman 
Overleden familie Lammers 
Maria Adelaar Schoemaker 
Uit dankbaarheid voor overleden ouders:  
 Joop van Westerop en Tiny van Westerop Wever 
In liefdevolle herinnering: Kees-Jan Sprenkeling 

Voorganger: 
Goede God, 
ook wij zijn uw veelgeliefde kinderen, 
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gekoesterd en bemind door U. 
Wil onze gebeden verhoren en blijf bij ons, 
vandaag en alle dagen. 
Amen. 

Klaarmaken van de tafel 

Aanbrengen van de gaven 

Eucharistisch gebed:  
Voorganger:  De Heer zij met u. 
Allen:   En met uw geest. 
Voorganger: Verheft uw hart. 
Allen:   Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Voorganger: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Allen:   Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Voorganger: 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal. 
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. De Geest daalde neer in de gedaante van 
een duif en zalfde uw dienaar Christus om aan armen de blijde boodschap te 
brengen. 
Daarom, met alle engelen in de hemel, verheerlijken wij U op aarde zolang er 
woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde: 
 
Sanctus: mis VIII gregoriaanse 

God onze Vader, wij danken U met heel ons hart, 
want Gij hebt ons tot leven geroepen, 
Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, 
uw Zoon onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. 
Hij is het verlossende Woord, 
uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten, 
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. 
Onze last maakt Hij tot de zijne, 
zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

God onze Vader, wij vragen U: 
zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; 
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden 
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
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Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. 
Hij had de zijnen in de wereld bemind; 
nu gaf Hij hun het bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan 
en naar U terugkeerde, 
heeft Hij het brood in zijn handen 
genomen, 
en zijn ogen opgeslagen naar U, 
God zijn almachtige Vader, 
de zegen uitgesproken, het brood 
gebroken 
en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten 
hadden, de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen en het dankgebed, 
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, 
dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. 
Blijft dit doen om mij te gedenken. 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

Allen:  
Heer Jezus wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkomt  
dat Gij verrezen zijt. 

Voorganger: 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus uw Zoon onze 
Heer: 
zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis 
en de glorie van zijn hemelvaart; 
wij bieden U deze gaven aan, het levende Brood en de heilzame Beker, 
terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, 
uw heilige Geest. 
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Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. 
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. 
Raak ons met het vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, 
voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; 
geef haar vrede en eenheid in de hele wereld. 
Geef wijsheid en kracht aan onze paus Fransiscus, 
aan onze bisschop Johannes, 
en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 

Gedenk in uw goedheid ook degenen die en bijzondere plaats innemen in 
ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. 
Samen met heel uw volk, 
met de maagd Maria, de moeder van de Heer, 
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; 
samen met allen die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid 
en brengen wij U onze dank, door Christus onze Heer. 

Door Hem en met Hem en in Hem 
zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest, 
hier en nu en tot in eeuwigheid. 

Allen: 
Amen. 

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. 

Vredeswens  
Voorganger: 
Heer Jezus Christus, 
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Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 
‘Vrede laat ik u; mijn vrede geef ik u’,  
let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; 
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, 
Gij, die leeft in eeuwigheid. 
Allen: 
Amen. 
Voorganger: 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen: 
En met uw geest. 

Agnus Dei: mis VIII gregoriaanse 

Breking van het brood 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm u over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm u over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 

Communie  

Slotgebed 

Mededelingen 

Wegzending en zegen 

Slotlied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
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