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Lied: ‘Juicht voor de koning’ (koor) 
Juicht voor de koning van de Joden, 
buigt voor geen dove wereldmacht, 
knielt voor de knecht die Gods geboden 
beluisterd heeft en welgeacht. 
Drie vreemden zochten Hem van verre, 
Herodes hebben zij bespot, 
met goud met wierook en met mirre 
aanbaden zij de Zoon van God. 
 
Hij daalt ootmoedig in het water, 
de vogel Geest komt aangesneld, 
God heeft in Hem zijn welbehagen 
en alle zaligheid gesteld: 
tegen de stroom staat Hij ten teken, 
hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 
wij zijn tot in de dood gekend. 
 

Liturgische begroeting 
Onze hulp is in Naam van Hem, onze God,  
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft, wat er ook gebeurt 
en die nooit loslaat wat Hij ooit begonnen is. 
Hij die is: + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 
 

Welkom en inleidende gedachte 
Vandaag sluiten we de kersttijd af, de tijdspanne die we 
vorig jaar aan het einde van november begonnen zijn met 
de advent, de periode van voorbereiding op de geboorte 
van Jezus, wordt vandaag vervuld: Jezus begint aan zijn 
openbare leven.  
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Daartoe wordt Hij door Johannes gedoopt met water en 
vanuit de hemel met vuur en Geestkracht.  
Gesterkt door deze – als het ware – dubbele doop begint 
Jezus aan de verkondiging van de Blijde Boodschap dat God 
nooit ontmoedigt raakt door mensen.  
 
Welkom u die naar hier gekomen bent; welkom ook 
iedereen die via de stream met ons meeviert.  
Mogen we in deze viering herinnerd worden aan onze doop 
en aan de opdracht die daaruit voortvloeit.  

 
Drempelgebed 

Eeuwige, onze God, 
wij die U nooit hebben gezien, - 
zie ons hier staan. 
Wij die van U hebben gehoord, - 
hoor ons aan. 
Uw Naam is dat U mensen helpt,-  
wees onze hulp. 
En dat U alles hebt gemaakt, - 
maak alles nieuw. 
En dat U ons bij name kent, - 
leer ons U kennen, 
die de bron van leven wordt genoemd, - 
doe ons weer leven. 
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - 
wees hier aanwezig. 
Amen. 
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Vergevingsmoment 
-Heer, 
wij spreken gemakkelijk over ‘goed zijn’, 
maar ons ‘doen’ valt vaak anders uit. 
Wij voelen ons vlug geraakt en gekwetst, 
maar al even vlug doen we anderen pijn 
en stappen dáár wel licht over heen. 
(koor) Heer, ontferm U. 
 
-Christus, 
de gebreken van anderen vergroten wij nogal gemakkelijk 
uit, 
maar als anderen iets negatiefs over ons zeggen, 
dan voelen wij ons benadeeld. 
(koor) Christus, ontferm U. 
 
-Heer, 
U bent nederig in de rij komen staan om gedoopt te 
worden. 
Wij daarentegen staan graag op de eerste rij 
en dienstbaarheid is een mooi woord 
als het onze levenswijze maar niet te ingrijpend beïnvloedt. 
(koor) Heer, ontferm U. 
 
God, 
U hebt geduld met ons tekortschieten. 
Daarom willen wij werk maken 
van onze bekering tot een leven 
dat een christen waardig is. Amen. 

 
Lofprijzing (koor) 
 ‘Eer aan God in de hoge’ 
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Jesaja 42, 1-4. 6-7  
Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun; 
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla. 
Ik heb mijn geest op hem gelegd, 
en hij maakt het recht bekend aan de volken. 
Hij roept niet en schreeuwt niet, 
hij laat zijn stem niet horen op straat. 
Het geknakte riet zal hij niet breken 
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. 
Werkelijk, hij zal recht brengen. 
Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt, 
maar hij vestigt het recht op de aarde 
en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken. 
Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen, 
Ik neem u bij de hand, 
Ik vorm u, en bestem u 
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties; 
om blinde ogen te ontsluiten, 
om gevangenen uit de kerker te bevrijden, 
degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen. 
 

Psalm 29: ‘De stem van de Heer’ 
Refrein (koor) 
De stem van de Heer is over de wateren,  
over de wateren wijd is de Heer.  
 
Huldigt de Heer, zonen des hemels, 
Huldigt de Heer om zijn glorie en macht; 
huldigt de Heer om zijn naam majesteitelijk, 
buigt voor de Heer in heilige tooi. Refrein 
 
De stem van de Heer splitst het weerlicht, 
de stem van de Heer schudt de steppe van kades. 
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De stem van de Heer schudt de eiken 
en scheurt van de stammen de schors. 
Majesteit spreekt in heel zijn gewelf. Refrein 
 
De stem van de Heer in zijn macht, 
de stem van de Heer in zijn grootheid. 
De Heer troont boven de vloed. 
Hij neemt de troon in, 
Heer: koning tot in eeuwigheid. Refrein 

 
Evangelielezing  Marcus 1, 7-11 

Johannes verkondigde: 
`Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; 
ik ben te min om mij te bukken 
en de riem van zijn sandalen los te maken. 
Ik heb u gedoopt met water, 
maar Hij zal u dopen in heilige Geest.’ 
In die dagen kwam Jezus uit Nazareth in Galilea 
en Hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes. 
Meteen toen Hij uit het water kwam, 
zag Hij de hemel openbreken 
en de Geest als een duif op zich neerkomen. 
En er klonk een stem uit de hemel: 
`Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’ 
 

Acclamatie: ‘Kind ons geboren’ (koor) 
Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede. 
Kind ons geboren, zoon ons gegeven,  
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede. 
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Overweging 
  
Instrumentale meditatie 
 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Bron van leven, Vader voor altijd. 
 
Daarom geloof ik dat het onmogelijke mogelijk wordt: 
vrede op aarde, levenskansen voor iedereen. 
 
Ik geloof in Jezus, zijn Zoon en meest geliefde van zijn 
mensenkinderen. 
 
Die niet kwam om te heersen maar om te dienen, 
die de macht van het kwaad heeft gebroken, 
die gestorven is, maar ook verrezen, 
die leeft in ons midden, 
die ons voorgaat op de weg van elke dag. 
 
Daarom geloof ik in de gemeenschap van liefde en geloof, 
in een gemeenschap die het evangelie beleeft. 
 
Ik geloof dat wij met vallen en opstaan, 
maar gedragen door de Geest van God, 
toekomst zullen vinden en leven in overvloed. Amen. 

 
Voorbede 

God, die liefde is en leven geeft, 
luister naar ons als wij bidden … 
 
acclamatie: ‘Luister Heer’ (koor) 
Luister Heer, ontferm U over ons. 
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Dankgebed 
U God van alle tijden, van begin tot einde, van hier en 
overal; 
U die met ons zijt vanaf de moederschoot tot voorbij het 
graf; 
U die in ons brandt, als vuur, niet te blussen, als leven niet 
te stuiten;  
U hebt U laten horen door de mond van profeten; 
U hebt U geopenbaard in Jezus, kind van mensen, kind van 
belofte, sprekend de Vader.  
 
Ver van huis, aan de deur afgescheept, amper onderdak is 
Hij geboren in een stal; ver van wat heet het grote 
gebeuren.  
Door simpele zielen, door koningen die klein, door 
machtigen die wijs zijn, is Hij gevonden. 
 
Een engel van een mens, een ster in de nacht is Hij 
geworden voor tijd en wereld.  
 
Kind is Hij gebleven, zoon van de Vader, 
door niets en niemand klein te krijgen; door de dood niet 
eens. 
Gods eigen woord over wat echt leven is,  
over de mens zoals bedoeld.  
 
Kom, volg Hem. Hij heeft Golds wereld in beeld gebracht. 
 
Om Hem dank ik U mijn God en luisteren we naar 
woorden die Hij ons leerde:  

 
Onze Vader (koor) 
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Vergeef ons God wanneer wij dreigen af te haken. 
Moedig ons aan. 
Houd ons hart brandend door U en voor U. 

 
Vredeswens 

Christenen worden elke dag opnieuw uitgenodigd 
om in de Jordaan te stappen, 
om zich onder te dompelen in het water 
en om zo gereinigd, opnieuw te beginnen. 
Enkel en alleen dan zijn we in staat vrede uit te dragen naar 
de mensen om ons heen. 
Moge die vrede van de Heer altijd met u, met ons zijn. 

 
Lied: ‘Vrede voor jou’ (koor) 
 
Gebed 

Liefdevolle God, 
met Woorden van leven hebt U ons gevoed. 
Wij bidden U: 
zegen ons met geestkracht en vertrouwen 
opdat wij uw Woord ter harte nemen, 
het met ons mee dragen en ten uitvoer brengen. 
Dat vragen wij door Jezus, uw uitverkorene. 
Amen. 

 
Bezinning 

Er is een groot verschil 
tussen zeggen dat er ergens een Bron moet zijn 
en drinken van die Bron. 
Pas als je drinkt van de Bron, 
heb je geen dorst meer. 
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Daarom blijf ik je uitnodigen: 
zoek de Bron en drink als het droog wordt. 
 
Er is een groot verschil 
tussen zeggen dat er ergens een Vuur is 
en je verwarmen aan dat Vuur. 
Pas als je je warmt aan het Vuur, 
heb je  geen kou meer. 
Daarom blijf ik je uitnodigen: 
zoek het Vuur en warm je als het koud wordt. 
 
Er is een groot verschil 
tussen zeggen dat er ergens een Kracht is 
en je optrekken aan die Kracht. 
Pas als je Nieuwe Kracht ervaart, 
ben je niet langer zwak. 
Daarom blijf ik je uitnodigen: 
zoek de Kracht en word sterk in moeilijke dagen. 
 
Er is een groot verschil 
tussen zeggen dat er ergens een Licht is 
en je verlicht weten door dat Licht. 
Pas als je het Licht ziet, 
is er geen duisternis meer. 
Daarom blijf ik je uitnodigen: 
zoek het Licht en wees innerlijk verlicht in donkere 
momenten. 
 
Er is een groot verschil 
tussen zeggen dat er ergens een Rots is 
en kunnen steunen op die Rots. 
Pas als je de Rots onder je voeten voelt, 
sta je stevig. 
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Daarom blijf ik je uitnodigen: 
zoek de Rots en sta stevig in de storm. 
 
Er is een groot verschil 
tussen zeggen dat er ergens een God is 
en de zekerheid van zijn Aanwezigheid proeven. 
Pas als je een relatie met God beleeft, 
verandert je leven. 
Daarom blijf ik je uitnodigen: 
zoek de levende God en leef vanuit Hem. 

 
Mededelingen 
 
Zegenwens 

Beste mensen, 
geloof maar dat het kan, een nieuwe wereld. 
Want kijk eens naar je handen. 
Handen heb je om te delen van je eigen overvloed. 
En kijk eens naar je voeten. 
Die heb je gekregen om ermee op weg te gaan 
naar mensen die jou nodig hebben. 
Na zijn doop ging Jezus ook naar de mensen toe. 
Laten wij, als gedoopten in zijn naam, 
zijn voorbeeld volgen 
en laat Gods zegen ons dan vergezellen: 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 
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Lied: ‘Vernieuw Gij mij’ 
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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