
DOOP VAN DE HEER 

OPENING VAN DE VIERING 

Openingslied:  

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer 
Jezus Christus. 
Amen. 

Inleiding bisschop  

Besprenkeling met wijwater 

Dierbare broeders en zusters, 
laten wij deemoedig bidden tot de Heer onze God, 
dat Hij dit water, dat Hij geschapen heeft, wil zegenen, 
en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. 
Moge Hij ons bijstaan 
opdat wij trouw blijven aan de Geest die wij ontvangen hebben. 

Almachtige eeuwige God, 
Gij hebt gewild dat het water, 
bron van leven en begin van elke reiniging, 
ons ook innerlijk zou zuiveren 
en ons de gave schenken van het eeuwig leven. 
Wij bidden U: 
zegen dit water + 
waardoor wij op deze dag des Heren willen gesterkt worden. 
Vernieuw in ons de bron van uw genade, 
het levend water, 
dat ons naar lichaam en naar geest 
voor alle kwaad beveiligt. 
Sta toe dat wij met een zuiver hart tot U komen 
en uw heil waardig ontvangen. 
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Door Christus onze Heer. 

Amen 

De bisschop besprenkelt in de richting van de camera. 
Ondertussen gezang. 

De almachtige God zuivere ons van zonden, 
en make ons waardig, 
door de viering van deze eucharistie, 
eens deelgenoten te worden 
aan het gastmaal van zijn koninkrijk. 

Gloria 

Laat ons bidden.  

God, 
bij de doop in de Jordaan 
hebt Gij uw Zoon gezalfd met de Heilige Geest 
en Hem met kracht bekleed. 
Hij is het woord van trouw dat Gij ons toespreekt. 
Wij vragen 
dat uw welbehagen op ons rust 
en dat ook wij al weldoende door het leven gaan. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

Eerste lezing 
Jesaja 55,1-11 

Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
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Gezongen antwoordpsalm: Jesaja 12,2cd-3, 4bcd, 5-6 

Tweede lezing 
1 Johannes 5,1-9 

Woord van de Heer. 
Wij danken God 

Gezongen 
Alleluia en evangelievers: Johannes 1,29 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Marcus 
Lof zij U, Christus. 

Evangelie Marcus 1,7-11 
Woord van de Heer 
Wij danken God. 

Gezongen acclamatie 

Homilie  

Orgelintermezzo 

Geloofsbelijdenis 
Belijden wij samen ons geloof 

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, 
en geboren uit de Maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
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gekruisigd is, gestorven en begraven, 
die neergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgevaren is ten hemel; 
en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige, katholieke kerk;  
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergiffenis van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
het eeuwig leven. Amen. 

Voorbede 

Laten wij bidden tot de Heer, de bron van alle leven. 

Voor gezinnen die uitkijken naar de doop  
van nieuw lid van de familie. 
Voor catechumenen die zich voorbereiden 
op de opname in de kerkgemeenschap. 
Dat Gods Geest hen mag sterken en richten. 
Laat ons bidden. 

Gezongen acclamatie 

Voor mensen die de connectie met God verloren zijn. 
Voor hen vruchteloos naar Hem op zoek zijn. 
Dat God hen mag vinden. 
Laat ons bidden 

Gezongen acclamatie 

Voor wie verantwoordelijkheid draagt  
in onze Kerk en in onze samenleving. 
Dat ze moeilijke beslissingen met wijsheid mogen nemen 
met oog voor solidariteit en barmhartigheid. 
Laat ons bidden 
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Gezongen acclamatie 

Voor ons die vandaag willen blijven werken 
aan een Kerk waarin Gods Geest vruchten draagt.  
Om moed en doorzettingsvermogen, 
om hoop en vertrouwen.  
Laat ons bidden 

Gezongen acclamatie 

Heer, deze beden leggen wij U voor 
samen met alle intenties  
die leven in de harten van uw gelovigen. 
Wij vragen U, blijf met ons begaan 
vandaag en alle dagen. 
Door Christus, onze Heer. 

Amen 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
De misdienaars brengen de gaven van achter het altaar aan. 
De handenwassing vindt achter het altaar plaats. 
De voorganger bewierookt de gaven. De misdienaar bewierookt 
de voorganger aan het altaar. Daarna neemt hij plaats aan de 
westzijde en bewierookt allen recht voor zich.  

Bidt, broeders en zusters, 
dat mijn en uw 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. 

God,  
aan onze handen hebt Gij uw schepping toevertrouwd. 
Aanvaard de gaven 
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die wij dankbaar naar uw altaar brengen. 
Weiger niet 
wat wij U met een zuiver hart willen aanbieden 
Door Christus onze Heer. 
Amen. 

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

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 de engelen in de hemel 
verheerlijken wij U op aarde 
zolang er woorden zijn, 
en zingen U toe vol vreugde: 

Gezongen Heilig 

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige;  
heel uw schepping moet U wel prijzen,  
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,  
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maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige 
Geest.  
Altijd blijft Gij bezig U een volk bijeen te brengen  
uit alle naties en rassen en talen;  
want van oost en west moet door een zuivere offergave  
hulde worden gebracht aan uw Naam. 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht  
om ze aan U toe te wijden.  
In alle ootmoed vragen wij U  
ze te heiligen door uw Geest  
en ze lichaam en bloed te doen worden  
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,  
op wiens woord wij deze geheimen vieren. 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd,  
nam Hij brood  
en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te 
verheerlijken. 
Toen brak Hij het brood,  
gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker  
en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken. 
Hij gaf hem 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. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert  
dat Gij verrezen zijt. 

Daarom, Heer, gedenken wij  
het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon,  
zijn glorievolle verrijzenis,  
en zijn verheffing aan uw rechterhand;  
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst  
en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan,  
zo levend en heilig. 
Wij vragen U, Heer:  
zie welwillend neer op het offer van uw Kerk,  
en wil er uw Zoon in herkennen,  
door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt.  
Geef dat wij mogen worden verkwikt  
door het nuttigen van zijn lichaam en bloed.  
Vervul ons van zijn heilige Geest  
opdat men ons in Christus zal zien worden  
tot één lichaam en één geest. 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U:  
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt,  
samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God;  
met de heilige Jozef, haar bruidegom,  
samen met uw apostelen en martelaren 
en met allen die in uw heerlijkheid zijn  
en daar voor ons bidden. 

Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen  
toenemen door dit offer van uw Zoon,  
dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden 
verzoend.  
Maak uw volk, onderweg hier op aarde,  
sterk in liefde en geloof:  
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samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, alle 
bisschoppen,  
de geestelijkheid  
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 

Wij vragen U,  
welwillend te staan tegenover de wensen  
van deze gemeenschap die hier bij U is,  
en waarvan Gij de Vader zijt.  
Goede God,  
breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 

Laat onze overleden broeders en zusters,  
ja, laat allen die U lief waren en die van hier zijn heengegaan,  
genadig binnen in uw Rijk.  
We bidden speciaal voor alle mensen  
voor wie vandaag, ergens in onze Vlaamse bisdommen 
een intentie gevraagd is. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn,  
om met hen samen  
voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid,  
door Christus onze Heer.  
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 

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. 

Amen. 

Inleiding door de bisschop  

Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome,  

 9



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. 

Verlos ons, Heer, van alle kwaad.  
Geef genadig vrede in onze dagen;  
dat wij gesteund door uw barmhartigheid,  
altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en 
onrust, 
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,  
de komst van onze verlosser, Jezus Christus. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. 

Heer Jezus Christus,  
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 allen één.  
Gij die leeft in eeuwigheid. 

Amen. 

De vrede des Heren zij altijd met u. 
En met uw geest. 

Gezongen Lam Gods 

Tijdens het Lam Gods breekt de bisschop het brood. 

Communie 
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Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.  
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
maar spreek en ik zal gezond worden. 

Orgel 

Lied na de communie:  

Laat ons bidden.  

Heer, onze God, 
Gij hebt ons uw Zoon geschonken, uw Veelgeliefde, 
waarin 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. 

SLOT VAN DE VIERING 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 

Gaat nu allen heen in vrede. 
Wij danken God. 

Orgel 
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