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THEMA: Gods hartenwens boven water halen! 

 

LIED: Met Zijn stroming mee 

Water langs mijn ziel  

spiegelt een stukje van mijzelf, 

water langs mijn ziel  

het overspoelt en maakt mij nieuw. 

Kan ik ook Jou daar zien 

in levend water misschien? 

Refrein: Water in mij maak mij vrij, 

 water door mij maak mij vrij, 

 water langs mij maak mij vrij, 

 water ga en maak mij vrij. 

Water langs mijn hart 

als branding heb ik het gevoeld 

water langs mijn hart 

laat zien waarvoor ik ben bedoeld. 

Kan ik ook Jou daar zien 

in levend water misschien? 

Refrein 

Laat mij meegaan in de branding, 

op de golven van de deinende zee. 

Laat het water mij bezielen en vernieuwen 

en voeren met Zijn stroming mee.  

Refrein 2x 

  ***** 

 
WOORD VAN WELKOM 
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GEBED OM VERGEVING  

Vergeef mij Heer, U hebt gezegd: 

wie mijn geboden onderhoudt zal Ik beminnen. 

maar niettemin ga ik er dikwijls tegenin. 

Ik zie mijzelf vaak beter dan mijn naaste. 

En zo heb ik mijzelf misschien verrijkt. 

Dacht ik alleen aan eigen voordeel. 

Kwaadaardigheid en list zijn mij niet vreemd, 

al heb ik vaak gedachten zonder handeling, 

U hebt ze mij niet ingegeven. 

En handelde ik wel, het was te zelden 

in Uw opdracht, in Uw geest van liefde. 

Vergeef me Heer, voor alles wat ik naliet. 

Voor het verdriet waarvan ik mede oorzaak was. 

Voor alle tranen die ik niet heb willen drogen, 

tegen Uw wil. 

LIED: Waar haal ik de kracht vandaan? (declameren) 

Waar haal ik de kracht vandaan 

om verder te gaan, om verder te gaan. 

Waar haal ik de kracht vandaan  

om te geloven in Gods naam. 

         ***** 

GEBED allen 

Goede God, 

het is niet altijd duidelijk 

hoe je aan gedoopt-zijn vorm moet geven 

hoe je laat zien dat je gedoopt bent. 

Op deze feestdag van ‘de doop van Jezus’ 

zien we in Jezus, Uw Zoon, 

een schitterend voorbeeld van 

de manier waarop ook wij als gedoopten 

in het leven kunnen staan. 

Moge Zijn Geest vandaag en alle dagen  

in ons midden zijn. Amen. 
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EERSTE LEZING  

Het aardse van geloof is dat het niet om uiterlijke zaken,  

maar om innerlijke dingen gaat.  

Als jij je een christen voelt, dan ben je een christen.  

Dat allereerst.  

Maar het is wel goed voor een mens  

om ergens voor uit te komen: zo ben ik,  

hier mag je mij op aanspreken!  

En dan is gedoopt zijn een teken  

van een nieuwe stijl van leven.  

Je kunt niet meer terug, je hebt gekozen  

en je bent in zekere zin niet meer van jezelf. 

Verzorg dit jaar  

niet alleen je haren, je tanden 

en heel je uiterlijk. 

Verzorg op de eerste plaats 

je hart en je geest. 

Want als je hart en geest 

niet gezond en 100% in orde zijn, 

dan brengt het nieuwe jaar je veel miserie 

en word je vroegtijdig oud. 

Hart en geest worden het meest 

ondermijnd door egoïsme, 

een kwaal die je vlug lelijk, 

eenzaam en oud maakt. 

Hart en geest blijven jong en vol leven, 

wanneer je ze vult met vriendschap en liefde. 

Hart en geest verzuren en verbitteren, 

wanneer ze worden overwoekerd door jaloezie en haat. 

Je krijgt weer een nieuw jaar voorgeschoteld 

in schijfjes van 24 uur. 

En iedere dag is een geschenk, een gave. 

Wees er blij en dankbaar voor. 

Meng elke dag de zon in je hart 

met heel wat liefde 

en alles loopt gesmeerd! 
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LIED: Geef kracht, geef vuur 

Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur. 

Waai vol, blaas de geur in ons leven. 

Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm, 

maak sterk, steek ons aan, doe ons leven. 

Daal neer, vervul, breek in, raak aan. 

Maak zacht, Heilige Geest, geef ons leven. 

Zachte kracht die ons hart verwarmt. 

Stem die smeekt en prevelt. 

Als het ruisen van de wind in ons hoofd. 

Strelend licht dat in ons ontvlamt, 

ruimte die zich opent. 

Helper, Trooster die ons is beloofd. 

Gij doopt ons in verwarrend vuur. 

Gij raakt ons in de ziel. 

Daar waar de stilte spreekt. 

Daar waar het licht het donker breekt. 

Wees aanwezig hier, dit uur. 

Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur. 

Waai vol, blaas de geur in ons leven. 

Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm, 

maak sterk, steek ons aan, doe ons leven. 

Daal neer, vervul, breek in, raak aan. 

Maak zacht, Heilige Geest. 

Geef ons kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur. 

Waai vol, blaas de geur in ons leven. 

Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm, 

maak sterk, steek ons aan, doe ons leven. 

Daal neer, vervul, breek in, raak aan. 

Maak zacht, Heilige Geest. Geef ons leven. 

  ***** 

TWEEDE LEZING uit het evangelie van Marcus, 1 7-11 

In die tijd predikte Johannes: 

Na mij komt er iemand die machtiger is dan ik. 

Ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem 

te bukken en zijn sandalen los te maken. 
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Ik doopte u met water, maar hij zal u dopen 

met de heilige Geest. 

In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea 

en Hij liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. 

Zodra Hij uit het water op de oever was gekomen, 

zag Hij de hemel opengaan en de Geest als een 

duif op hem neerdalen. 

En er klonk een stem uit de hemel:  

Jij bent mijn enige Zoon, de man naar mijn hart. 

Zo spreekt de Heer.  

ACCLAMATIE: Waar liefde is en vriendschap 

Waar liefde is en vriendschap, daar is God. 

Waar liefde is en vriendschap, daar is God, 

daar is God, daar is God. 

  ***** 

WOORD TER OVERWEGING 

MUZIKAAL INTERMEZZO 

HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTE allen 

Voorganger: Ik geloof in de kracht van het leven 

  in de lente en golvingen van seizoenen 

  in het bloeien van de natuur en  

  in het pasgeboren kind. 

Allen:  Ik geloof dat de dood het leven 

  niet voor eeuwig vernietigt. 

Voorganger: Ik geloof in de kracht van God 

  die overal en altijd doorbreekt, die werkt en herschept, 

  die ervan droomt om samen met de mens 

  de aarde tot een hemel te maken. 

  En ook al komt het gehele wereldgebeuren  

  mij vaak voor als verwarrend 

  en ook al heb ik er soms veel vraagtekens bij 

  en al komt het me eerder voor als spiegelschrift  

  dan als duidelijk leesbare taal, 
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  toch geloof ik dat God net zolang met ons bezig blijft 

  totdat die hemel er komt. 

Voorganger: Ik geloof in Jezus van Nazareth, 

  in zijn manier van leven, 

  in zijn liefde voor God en mens. 

Allen:  Ik geloof dat in Hem toekomst is aangebroken, 

dat het Rijk Gods al is begonnen, 

dat het onder ons gestalte krijgt, 

dat het doorbreekt in mensen en  

dat het ontkiemt in ons eigen bestaan. 

Voorganger: Ik geloof dat Jezus voor ons allen de Christus wil zijn, 

de weg, de waarheid en het leven. 

Ik geloof dat zijn leven 

zoals dat in de Bijbel zijn neerslag vindt, 

voor ons uitstekend als spiegel kan dienen 

om het spiegelschrift 

van ons soms verwarrende en  

onduidelijke bestaan te lezen. 

Hij is als een goddelijk kompas, 

een feilloze richtingwijzer naar zinvolheid en geluk. 

Voorganger: Ik geloof dat ook in onze tijd God zichtbaar is, 

dat hij leeft in mensen om ons heen, 

dat hij ademt in liefde en vriendschap. 

Ik ga helemaal mee met de kerk die 

deze nooit aflatende invloed van God op mensen 

heilige Geest noemt. 

Allen: Ik geloof dat wij die heilige Geest ontmoeten 

in het breken van het brood,  

in ons samenkomen als gelovigen, 

ook hier in deze ruimte, in ons stille gebed 

in kerkgebouwen en thuis rond de tafel, 

ja, overal waar wij-mensen liefde doen. 

Voorganger: Ik geloof dat die goede en heilige Geest 

van God en van Jezus ons toekomst geeft,  

ons helpt en voortstuwt 

om helderheid te scheppen in al wat nog duister is. 
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Ik geloof dat Hij ons iedere dag inspireert 

om verrijzenis-mensen te zijn. 

 

 

GEBEDEN 

God onze Vader, in uw naam zijn wij gedoopt. Daarom durven wij tot U 

bidden: 

Laten wij bidden 

voor de profeten van onze dagen: 

dat hun inzet voor gerechtigheid 

zal worden verstaan. 

Laten wij bidden 

voor hen die gehavend zijn, 

geknakt door groot verdriet: 

dat ze niet breken. 

Laten wij bidden 

voor hen die gedoopt zijn 

en als christen te boek staan: 

dat ze hun naam eer aandoen. 

Laten wij bidden 

voor kerk en samenleving: 

dat we eerlijk zijn tegen elkaar, 

elkaar recht en goed doen. 

- eigen intenties - 

God, wij danken U dat we als gedoopte mensen  

door het leven mogen gaan. Amen. 

 

COLLECTE / KLAARMAKEN VAN DE TAFEL  

LIED: Jij draagt mij (declameren) 

De angst doet mijn adem stokken. 

Mijn benen geplant in de grond. 

Alleen mijn ogen, ze zien de gevaren,  

een schreeuw ontsnapt uit mijn mond. 
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Nog eenmaal kijk ik achterom 

contouren van wat is geweest. 

Ik voel de schemer, de beelden vervagen,  

verward, verloren, bevreesd. 

Draag mij, God draag mij, 

 til me op en neem mij mee, 

 ik houd me vast aan Jouw vertrouwen, 

 want ik weet: Jij draagt mij, God draagt mij. 

Wat was en wat ooit zal worden 

ik neem het besluit, durf het aan. 

Ik strek mijn armen, mijn ogen gesloten,  

en hoop dat Jij me ziet staan. 

Draag mij, God draag mij, 

 til me op en neem mij mee, 

 ik houd me vast aan Jouw vertrouwen, 

 want ik weet: Jij draagt mij, God draagt mij. 

Blijf ik staan dan stopt de aarde ga ik terug dan haat ik mezelf. 

En loop ik door… en loop ik door… 

Draag mij God, draag mij, 

 til me op en neem mij mee, 

 ik houd me vast aan Jouw vertrouwen, 

 want ik weet: Jij draagt mij, God draagt mij. 

  ***** 

GEBED OVER DE GAVEN 

Bidt allen dat ons offer aanvaard kan worden door God, 

de almachtige vader. 

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 

tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons, 

en van heel zijn heilige kerk.  

TAFELGEBED 
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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 

LIED: O Lord, hear my prayer 

O Lord, hear my prayer. O 

Lord, hear my prayer. 

When I call answer me. 

O Lord, hear my prayer. 

O Lord, hear my prayer. 

Come and listen to me. 2x 

 ****** 

GEBED allen 

We zijn gedoopt met het water van het doopbekken. 

Het is een heel veelzeggend gebaar, 

ook voor onze houding vandaag en morgen  

in het leven van iedere dag. 

Men zal aan ons kunnen zien dat we gedoopt zijn. 

Help ons om dat waar te maken. 

INFORMATIE 
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ZEGENWENS 

LIED: Gaan voor elkaar 

Wij leven niet meer. 

We leggen ons bij lot en toeval neer. 

Wij worden geleefd  

alsof een mens geen eigen dromen heeft. 

Het leven lijkt een spel met strenge regels. 

Soms zit het mee, maar vaker zit het tegen. 

Wij zoeken naar zin  

vooruitgang of terug naar het begin. (2x) 

Maar iets in mij zegt:  

het leven is geen wedstrijd, maar een recht. 

En iets in mij zingt  

over een mens die vrijmaakt en niet dwingt. 

Mooi worden mensen niet van mooie kleren. 

Mooi zijn ze van zichzelf zonder presteren. 

En iets in mij bidt  

dat iedereen een stukje God bezit. (2x) 

Jij bent ziende blind 

als niemand in je ogen leven vindt. 

Jij bent horend doof 

als niemand met je praat, maar ik geloof 

dat jij en ik die mooie idealen 

van liefde en geloof uit kunnen stralen. 

Wij gaan voor elkaar 

jouw leven in mijn handen goed bewaard. (2x) 

  ***** 
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GEDACHTE 

God, 

als mijn woorden verwaaien in lege lucht 

als mijn woorden loos zijn 

geef mij dan Uw Geest van kracht en waarheid 

en geef mij een lied om te zingen 

wat niet te zeggen is 

geef mij water voor mijn droge lippen 

om te kunnen fluisteren: 

liefde, liefde en opnieuw liefde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bronvermelding: 

- de Bijbel 

- In gewone taal gezegd 

- Menslief ik wens je vrede en alle goeds – Phil Bosmans 

- Heer hoor van mij – Jos Brink 

 

Wij zien u graag terug in de volgende eigentijdse viering op zaterdag  

13 februari a.s. om 19.00 uur in de St. Jan. 


