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IN DEZE FAMILIEVIERING:  

 Leggen wij uit aan communicanten en hun ouders uit welke 

onderdelen de eucharistieviering bestaat. Verschillende 

onderdelen lichten wij toe. 

 leren wij wie Sint Jan de Doper is en horen wij over zijn 

ontmoeting met Jezus 

 horen wij dat God tot Jezus zegt: Jij bent mijn Zoon van wie 

ik veel houd. 

 Worden de kinderbijbels van de communicanten gezegend. 

 Is het Kinderkoor de Kerkuiltjes uit Baarle Nassau onder 

leiding van dirigent Joost van der Wulp te gast. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Voorgangers: 

Pastoor Jos Demmers 
Diaken Stefan Lange 

Pastoraal werkster Pauline Vermeulen – Dekker  
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OPENINGSRITEN 

Voorgangers en lector komen in processie binnen. 

Zij betreden het priesterkoor. 

 
Openingslied ♫ Breng ons samen ♫ (Sela) 

 

U roept ons samen als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim,  

om samen uw kerk en van Christus te zijn.  

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 
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Begroeting en kruisteken  

 

 

 
Met het maken van het kruisteken laten wij zien dat ons beschermd weten de Drie-

ene God: God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Woord van welkom – pastoraal werkster 

 

 

 

Gebed om vergeving 
 

 

Wij vragen God om vergeving voor onze zonden (die eigenschappen waarin we 

tekortschieten en waarmee we aan een ander mens en God onrecht doen) zodat wij 

Hem met een zuiver hart kunnen danken voor deze viering. 

Pr: Heer, U hebt ons bestemd om als uw kinderen te leven,  

ontferm U over ons. 

Allen: Heer, ontferm U over ons. 

Pr: Christus, U kent ons allen bij naam en U sluit niemand uit 

van uw liefde, ontferm U over ons.  

Allen: Christus, ontferm U over ons. 

 

Pr: Heer, U wilt onze tekortkomingen vergeven wanneer wij 

spijt hebben, ontferm U over ons. 

Allen: Heer, ontferm U over ons. 

Pr: Goede God, Uw zoon Jezus is het licht in ons leven. In al 

onze bescheidenheid vragen wij U: Wilt u ervoor waken dat 

de duisternis bezit van ons hart neemt? Gesterkt door uw 

heilige Geest kunnen wij, net als uw Zoon Jezus, voor 

anderen het licht in deze wereld zijn. 

Allen: Amen 
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♫  Heer, ontferm U over ons ♫ 

Heer, ontferm U over ons, Kom en heel ons land. 

Reinig met uw vuur; raak ons nu aan; 

wij buigen neer en roepen tot U Heer: 

 

O Heer, ontferm U, over ons, 

O Heer, ontferm U, over ons, 

 
Eer aan God ♫ Glorie aan God ♫ 

 
Dit is het lied om God lof toe te zingen voor alles wat Hij voor ons doet en aan ons 

geeft. 

Glorie aan God. Glorie aan God. 2x 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer! 

Hij 's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon! 

  

Overwinnaar zal Hij zijn, 

 over zonde dood en pijn. 

 Heel het rijk der duisternis, 

 weet wie Jezus Christus is: 

 Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God. Glorie aan God. 2x 

Kondigt het aan door de kracht van zijn naam: 

Heel de aard 'wordt vervuld van zijn glorie ! 

Satan, hij beeft, want hij weet, Jezus leeft ! 

Hij 's verslagen, het Lam troont voor eeuwig: 

Jezus is Heer, Redder en Heer! Refr. 

 

Glorie aan God. Glorie aan God. 2x 

Vreugde alom, onze Heer op de troon; 

spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 

Heilig en vrij, alle tranen voorbij, 

eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding. 

Waardig het Lam, Waardig het Lam! Refr. 
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Collecta-gebed  

 

Goede God, uw liefde is als water: overspoelend, reinigend, 

levengevend. Geef ons de moed ons onder te dompelen in uw liefde, 

de kracht om samen met elkaar vreugde te vinden in het delen van 

die liefde met ieder met wie wij op weg zijn naar uw koninkrijk.  

Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus uw Zoon en onze Heer, 

die met u en de heilige Geest leeft tot in de eeuwen der eeuwen. 

Allen: Amen 
 
Goede God, uw liefde is als water. Het overspoelt ons, maakt ons schoon en geeft 
leven. Geef dat wij leren uw liefde te delen met allen met wie wij op weg zijn naar een 
wereld waarin alle mensen leven in vrede en saamhorigheid. Amen 
 
 

 

 

 

LITURGIE VAN HET WOORD        
 

Vandaag luisteren wij naar een stukje uit een brief van een leerling van Jezus, de 

apostel Johannes. Hij legt ons uit dat als wij kinderen van God zijn dan zullen we van 

alle mensen houden. Als je van God wilt houden dan doe je wat God van je verlangt: je 

vertrouwt op God en leert van alle mensen te houden.  

1e lezing 1 Joh. 5, 1-4 

 

Uit de eerste brief van de apostel Johannes 

Vrienden, 

Iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is  

is een kind van God. 

Welnu, wie de vader liefheeft  

houd ook van 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 
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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. 

 

Lector:Woord van de Heer 

Allen: Wij danken God. 

Alleluia – Taizé     Allen gaan staan. 

 
Zo dadelijk gaan wij luisteren naar het evangelie: de Blijde Boodschap van Jezus. Wij 

zijn blij en dankbaar dat Jezus tot ons spreekt in het verhaal uit de bijbel. Daarom 

gaan wij staan en zingen samen: Alleluia! 

In dit evangelieverhaal horen we hoe – een andere Johannes – Johannes de Doper oog 

in oog met Jezus komt te staan. Jezus laat zich door Johannes dopen. Vanuit de hemel 

bekrachtigt God dat dit zijn Zoon is en tegelijk is Jezus mens onder de mensen.  

 

Evangelie Marcus 1, 7-11    

 

Diaken: De Heer zij met U. 

Allen: En met uw geest. 

Diaken: Lezing uit het heilig Evangelie volgens Marcus. 

Allen: Lof zij U, Christus. 

 
Op een dag preekte Johannes: 

"Na mij komt Iemand die sterker is dan ik  

en ik ben niet waardig mij te bukken 

en de riem van zijn sandalen los te maken.  

Ik heb jullie gedoopt met water, 

maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest'.  

In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea. 

Hij liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.  

Op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water kwam, 

zag Hij dat de hemel openging 

en de Geest als een duif op Hem neerkwam.  
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En er klonk een stem uit de hemel 

"Gij zijt mijn Zoon, van wie ik veel houd;  

Ik vind Je heel goed". 

 

Diaken:  Woord van de Heer.  

Allen:  Wij danken God.  

 

Overweging 

 
Pastoraal werksters Pauline Vermeulen legt de lezing en het evangelie uit 

 

Geloofsbelijdenis     Allen gaan staan.  

 

Pr:  Geloven jullie in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde?  

Allen: Ik geloof.  

 

Pr:  Geloven jullie in Jezus Christus,  

zijn eengeboren Zoon, onze Heer,  

die geboren is uit de maagd Maria,  

die geleden heeft, gestorven en begraven is,  

die uit de dood is opgestaan  

en zit aan Gods rechterhand?  

Allen: Ik geloof.  

 

Pr: Geloven jullie in de Heilige Geest,  

 die Heer is en het leven geeft.  

Allen: Ik geloof.  

 

Pr: Geloven jullie in de heilige, katholieke Kerk,  

 de gemeenschap van de heiligen,  

 de vergeving van de zonden, de verrijzenis  

 van het lichaam en het eeuwig leven?  

Allen: Ik geloof.  

 

Pr: Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk,  

 dat wij met overtuiging belijden in Jezus Christus onze Heer.  

 

Allen: Amen 
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Gebed van de gelovigen (voorbede) 

 
 

De lector spreekt onze gebeden uit die betrekking hebben op de Kerk, de wereld, de 

samenleving en de parochiegemeenschap. In het bijzonder bidden we voor blijde en 

droevige gebeurtenissen van mensen die tot onze parochiegemeenschap horen en 

waarvoor de H. Eucharistie wordt opgedragen. Dit noemen we misintenties. 

God, wij bidden voor de Kerk 

om de kracht van de heilige Geest. 

Dat wij allen mensen zijn die leven naar uw geboden 

en dat wij uw liefde in deze wereld zichtbaar maken.  

Laat ons zingend bidden: 

 
♫ Acclamatie ♫: 

Oh Heer, hoor mijn stem, Oh Heer hoor mijn stem,  

Als ik roep antwoord mij, 

Oh Heer, hoor mijn stem, Oh Heer hoor mijn stem, 

kom en hoor mijn gebed.  
 

Wij danken u God, dat wij u kinderen mogen zijn 

dat wij uw liefde mogen beantwoorden  

en voelen dat u als een vader en een moeder  

zorg voor ons heeft.  

Laat ons bidden: 

 

God, wij bidden voor de communicanten en hun ouders  

dat zij uw Zoon beter mogen leren kennen 

en ervaren dat zij van harte welkom zijn in onze gemeenschap. 

Steun ons met uw heilige Geest om hen goed te begeleiden. 

Laat ons bidden: 

 

We bidden voor alle zieken 

voor hen die getroffen zijn door het Coronavirus 

dat zij allen omringd mogen worden  

door de liefdevolle zorg en nabijheid 

van artsen en verpleegkundigen  

en mensen in hun omgeving. 
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Vandaag denken we speciaal aan 

de mensen die bij U in de hemel zijn,  

die een speciale plaats hebben in ons hart. 

We bidden vandaag in het bijzonder voor…  

Laat ons bidden: 

 

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus Christus 

die ons grote voorbeeld is. 

Voor de kracht van uw heilige Geest  

die ons helpt om met liefde  

ons hart te openen voor U en  

alle mensen die wij tegenkomen. 

Allen: Amen  

 

 

EUCHARISTISCHE LITURGIE  
 
Offerandelied  ♫ Brood en Wijn ♫ 

 

Jezus breekt het brood, Kijkt zijn vrienden aan. 

Het zal niet lang meer duren totdat Hij zal gaan. 

Hij geeft hen een beker, een beker met wijn 

en zegt: ‘Na deze avond zal alles anders zijn.’ 

 

Blijf dit doen en denk aan Mij als je samen komt. 

Deel het Brood en deel de Wijn. Ik zal bij je zijn!    

 

Wij breken nu het brood, kijken elkaar aan. 

Wij zijn bijeen gekomen om te delen in zijn Naam. 

In het brood en in de beker met wijn 

voelen wij het teken: Hij zal bij ons zijn. 

 

Oproep tot gebed  

Pr:  Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 

worden door God, de almachtige Vader. 

Allen: 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.  
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Eucharistie 

 

 

 
Op het altaar worden onze gebeden en de gaven van brood en wijn aan God 

opgedragen. De priester doet water bij de wijn. Zoals water mengt met wijn, zo wordt 

ons leven vermengd met dat van Christus. De gaven, voorgangers en kerkgangers 

worden bewierookt opdat de gaven en gebeden door God worden aangenomen. De 

priester wast tot slot zijn handen, een reinigingsritueel uit de joodse traditie: moge hij 

gereinigd zijn en waardig zijn om dit te doen. 

Gebed over de gaven  

God, Vader van alle mensen, leer ons wat leven is op deze aarde, 

leer ons dat leven te delen zoals we brood en wijn delen, dat wij 

mogen groeien in verbondenheid, en niemand daarvan uitsluiten. 

Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen 

Eucharistisch gebed 

 
Dit gebed is het belangrijkste gebed uit de viering. De priester die spreekt mag de 

opdracht van Jezus herhalen, namelijk het breken en delen van het brood (gedaan 

tijdens het laatste avondmaal op Witte Donderdag). In dit gebed brengen we onze 

dankbaarheid en verlangens voor iedereen, waar ook ter wereld, bij Jezus. 

Katholieken geloven dat Jezus aanwezig is in de communie (hostie en kelk met wijn). 

Prefatie  

Pr: De Heer zij met u. 

Allen: En met uw geest 

Pr: Verheft uw hart. 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer 

Pr: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Allen: 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 
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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 bidden U toe vol vreugde: 

 

Heilig, heilig, heilig de Heer,  

de God der hemelse machten.  

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in den hoge.  

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  

Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed V   Allen gaan knielen 

 

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 maakte 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. 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 

in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een 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. 
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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 wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

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. 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 over de 

hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus,  

aan onze bisschop Johannes en aan allen die Gij als herders in uw 

kerk hebt aangesteld. 

 

Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een 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 heilige Jozef, met de apostelen, martelaren, met Sint 

Jan de Doper en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, 
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die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw 

barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze 

dank, door Jezus, uw Zoon, 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 

 

Communieritus 
 

 

Gebed des Heren 

 
 

Het eucharistisch gebed is tot de Vader gericht. Als voorbereiding op de communie 

bidden wij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft (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.  

 

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 de Verlosser 

Jezus Christus.  

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 
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Vredesritus 

 

 

Jezus leert ons in dat wij elkaar moeten liefhebben als broers en zussen. 

Voordat we Hem in de heilige Hostie ontvangen wensen we elkaar de ‘vrede’.   

Pr:  Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd; 

‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geeft 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 

Pr:  De vrede des Heren zij altijd met u.  

Allen: En met uw geest.  

 

 

Breken van het brood 

 
Lam Gods 

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 zonder der wereld, 

geef ons de vrede. 
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Communie 

 
De Katholieke Kerk gelooft dat in de heilige Hostie Christus zichzelf aan ons geeft. Wij 

ontvangen Hem in de heilige Hostie met eerbied, liefde en geloof. Als u niet bekend 

bent met het ter Communie gaan, kunt u gerust op uw plaats blijven zitten. Op deze 

manier bent u ook betrokken bij de viering. U kunt ook naar voren komen om de 

zegen te ontvangen. U geeft dit aan door uw armen gekruist tegen uw borst te 

houden. 

Pr:  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.  

Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar 

spréék en ik zal gezond worden.  

 

H. Communie 

 

Pr:  Lichaam van Christus. 

Allen: Amen 

 
Gezang bij de communie: ♫Aan uw voeten Heer ♫ 

 

Gebed na de communie  

God, wij zijn gedoopt in uw Naam, geef ons de kracht om trouw te 

zijn aan dat doopsel. Wij zijn uw kinderen, kinderen van het licht, 

geef ons ook licht te zijn voor de mensen om ons heen. Dat vragen 

wij U omwille van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen 
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SLOTRITEN 
 

Slotgedachte ‘Ik heb geluk gehad’     
Ik heb geluk gehad, 
Jezus zei: ‘kom, geef me je hand, 
Ik help je door het water, 
je hoeft niet bang te zijn.’ 
 
Ik heb geluk gehad, 
Jezus zei: ‘Ik houd van je 
jij bent voor mij een geschenk uit de hemel, 
met jou wil ik leven.’ 
 
Ik heb geluk gehad, 
Jezus vroeg:  ‘wil jij dit doen, 
jij bent daar goed in, 
ik vertrouw het jou wel toe.’ 
 
Ik heb geluk gehad 
als water stromend over mijn lichaam 
Ik heb zo veel geluk, 
de stem van Jezus die roept:  
‘Ik hou veel van je.  
Ik vind je heel goed!’ 
 

De kinderbijbels worden gezegend. 
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Zegen     Allen gaan staan. 

 
We worden uitgezonden naar de wereld (de plek waar we wonen, 

werken, naar school gaan) om de boodschap van Jezus Christus uit 

te dragen in woorden en daden. Daartoe ontvangen we de zegen 

van de priester en wij stellen ons onder de bescherming van de Drie-

ene God. 

Pr: De Heer zij met u.  

Allen: En met uw geest. 

Pr: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.  

Allen: Amen 

 

Wegzending 

 

D:  Gaat nu allen heen in vrede.  

Allen: Wij danken God.  

 
Slotgezang ♫ Ben je groot of ben je klein ♫  

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin; 

God houdt van jou! 

Ben je dik of ben je dun  

of ben je blank of bruin; 

God houdt van jou! 

Hij kent je als je blij bent; 

Hij kent je als je baalt 

Hij kent je als je droevig bent; 

Hij kent je als je straalt. 

Het geeft niet of je knap bent; 

Het geeft niet wat je doet; 

God houdt van jou! 

Hij is vol liefde. 

God houdt van jou! 
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Datum volgende familieviering:  

zondag 21 februari om 11.00 uur 

Volg ons via: www.sint-jan-de-doper.nl 
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