Doop van de Heer 9 januari 2022

Zeg 'ja' tegen God
Het geschiedde dat de hemel openging,
en dat de heilige Geest,
in lichamelijke gedaante
als een duif, over Hem neerdaalde.
Lucas 3, 21 -22

♫ Openingslied: Dit is de dag
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons
midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam
en Hem in waarheid aanbidden.
Inleiding
De doop van Jezus in de Jordaan
herinnert ons aan onze eigen doop.
Hoewel het voor Jezus niet strikt noodzakelijk was, dat Hij
gedoopt zou worden - Hij was immers zonder zonde -l
iet Hij toch Johannes toe dit te doen.
Daarmee liet Hij zien dat Hij als de mens geworden God,
zich geheel solidair met ons mensen verklaart.
Johannes laat een grote eerbied zien ten opzichte van
Jezus en is in alles aan Hem gehoorzaam,
ook wanneer hij het niet meer begrijpt.
Zo laat hij zich kennen als een voorbeeld voor ons allen als
gelovigen. En probeert hij ons te motiveren om,
net als hij volmondig 'ja' te zeggen tegen God,
en diens plan met ons.
Boeteact
Ons leven is een geschenk uit Gods hand.
Maar zonder zijn ontferming kunnen wij niet leven.
-Heer, Gij roept ons in het leven.
Gij neemt ons bij de hand en waakt over ons…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
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-Christus, Gij zijt de Broer van alle mensen.
Het geknakte riet richt Gij weer op…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
-Heer, door het doopsel woont Gij in ons.
Gij roept ons op tot eenheid en liefde…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Moge God, die groter is dan ons hart,
ons omgeven met vergeving en goedheid
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
♫ Glorialied: Aanbidt en dankt
Aanbidt en dankt uw Vader, God
Die leeft van eeuwigheid.
Aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
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Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op 't grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vadershand
daar heerst een goede Geest.
Collecta-gebed
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...
Eerste lezing
Baan de weg voor de Heer: Hij komt bevrijden!
Uit de profeet Jesaja 40, 1-5.9-11
Troost, troost toch mijn volk, - zegt uw God -,
spreek Jeruzalem moed in, roep haar toe dat haar
straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven
is, dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald
heeft gekregen. Een stem roept:
`Baan de Heer een weg in de steppe,
effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht
worden, alle oneffenheden moeten vlak,
de rotsmassa's een vallei worden.
En verschijnen zal de glorie des Heren
en alle vlees zal daarvan getuige zijn:
De mond des Heren heeft rji5het gezegd!'.
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Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode,
Verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant:
Verkondig het luide, ken geen vrees,
Roep tot de steden van Juda: `Uw God is op komst!
Zie, God de Heer komt met kracht,
Zijn arm voert de heerschappij;
Zijn loon komt met Hem mee,
Zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij zijn schapen weiden,
In zijn armen ze samenbrengen,
De lammeren dragen tegen zijn boezem,
De schapen met zachte hand geleiden'.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Antwoordpsalm : Psalm 104, 1b-2.3-4.24-25.27-28.29-30
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer, mijn God.
Met glorie en luister zijt Gij gekleed,
uw mantel is zuiver licht.
De hemel hebt Gij als een tentdoek gespannen
en boven de wateren liggen uw zalen.
De wolken hebt Gij als wagen genomen,
Gij rijdt op de rug van de wind.
De storm hebt Gij tot uw bode gemaakt,
de bliksemflits uw dienaars.
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Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
en alles in wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van uw schepsels.
Maar ook in de zee, zo diep en zo wijd,
is het een gewemel van dieren,
ontelbaar, grote en kleine.
En al deze dieren verwachten van U
dat Gij ze voedt op hun tijd.
Wat gij voor hen uitstrooit verzamelen zij,
ze worden verzadigd als Gij uw hand opent.
Verbergt Gij uw aanschijn, dan worden zij angstig,
neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
Tweede lezing
In Jezus zijn Gods goedheid en mensenliefde op
aarde verschenen.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus 2,
11-14; 3, 4-7
Dierbare, De genade van God, bron van heil voor alle
mensen, is op aarde verschenen.
Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te
verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in
deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van
onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid
van onze grote God en heiland Christus Jezus.
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Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle
ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn
eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds.
De goedheid en mensenliefde van God onze heiland
is op aarde verschenen, en Hij heeft ons gered,
niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben
maar alleen omdat Hij barmhartig is. Hij heeft ons gered
door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de
heilige Geest. Want Hij heeft de Geest overvloedig over
ons uitgestort door Christus onze heiland.
Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd,
en erfgenamen geworden van het eeuwig leven
waar onze hoop op gericht is.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
♫Tussenlied: Als gij naar de woorden luistert
Als gij naar de woorden luistert
die hier tot u zijn gezegd,
zullen zij een licht ontsteken,
wijzen zij de goede weg.
Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan,
zullen zij van vrede spreken
die er schuilgaat in mijn naam.
Als gij naar mijn woorden luistert
ze van harte wilt verstaan,
zullen zij de Vader tonen,
zult gij niet verloren gaan.
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Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods zoon herboren,
ademt gij zijn levensgeest
Alleluja Lucas 3, 16
Alleluja. Johannes zei: Er komt iemand die sterker is dan
ik; Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
Alleluja.
Evangelielezing
Na Jezus' doop door Johannes getuigt God zelf over
zijn welbeminde Zoon.
Uit het heilig evangelie volgens Lucas 3, 15-16.21-22
In die tijd toen het volk vol verwachting was en iedereen
zich aangaande Johannes de vraag stelde of hij niet de
Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord:
`Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is
dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te
maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur'.
Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in
gebed was, geschiedde het dat de hemel openging,
en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een
duif, over Hem neerdaalde, en dat een stem uit de hemel
sprak: `Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde,
in U heb Ik mijn behagen gesteld'.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Geloofsbelijdenis
Gebed van de gelovigen (voorbede)
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Bidden wij tot God onze Vader,
die ons als zijn kinderen heeft aangenomen.
Dat het evangelie van onze Heer Jezus Christus
verkondigd mag blijven worden,
op zo'n manier dat het de harten van mensen raakt
en men zich laat dopen
om voortaan verder te leven als kinderen van God.
Voor alle bestuurders in onze wereld:
dat zij op een dusdanige manier leiding geven,
dat het algemeen welzijn daardoor bevorderd wordt
en het leidt tot gerechtigheid en vrede onder de mensen.
Voor het behoud van de vrijheid van godsdienst:
dat iedereen de kans mag krijgen zich te laten dopen
en een leven te leiden
zoals de Heer het ons heeft voorgedaan.
Voor onszelf:
dat wij altijd trouw blijven aan ons christelijke geloof
en bereid zijn ons leven te vernieuwen
in het Licht van Christus
om gehoorzaam te doen wat God van ons verlangt.
Hierna volgen de intenties van de eigen
geloofsgemeenschap..
Heer, wij bidden U:
dat U ons steeds verder wilt openbaren wie Jezus is;
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dat wij heel ons leven op Hem mogen richten,
zodat wij waarachtig uw kinderen worden.
Door Christus onze Heer. Amen
Tafellied: Heel de aarde jubelt en juicht
Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
alleluia, alleluia.
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid. Refrein:
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht.
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht. Refrein:
Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan. Refrein:
Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat, Heer, uw naam bezongen wezen
in aller eeuwen eeuwigheid. Refrein:
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Gebed over de gaven
God, aan onze handen hebt Gij uw schepping
toevertrouwd. Aanvaard de gaven
die wij dankbaar naar uw altaar brengen.
Weiger niet, wat wij U met een zuiver hart willen
aanbieden. Door Christus, onze Heer.
Prefatie
Van het mysterie van de Doop van de Heer
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: Heilig, heilig, heilig...
Eucharistisch gebed V, met acclamatie 3
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
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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 .
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
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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.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze
beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
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 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;
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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 herder 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 apostelen, martelaren en al uw heiligen;
samen ook met allen ter wereld,
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. Amen
♫Communielied: Eet van het brood
(mel. Zomaar een dak)
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Eet van het brood, voedsel voor velen,
al wie er breekt, doet mensen goed,
gaat in Zijn spoor: delen is helen,
een klein begin van overvloed;
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan, nog enkel in Zijn Naam.
Drink van de wijn, beker tot weten
waartoe wij hier geroepen zijn:
zegen en heil! Drinken en eten
om er te zijn voor groot en klein.
Sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan, nog enkel in Zijn Naam.
Beker en Brood, zijn om te weten:
Hij wil voor altijd bij ons zijn.
Telkens wanneer wij het vergeten
horen wij weer bij Brood en Wijn:
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan, nog enkel in Zijn Naam.
Gebed na de communie
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.
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Slotlied: Alle mensen worden broeders
mel.: (Alle Menschen werden Brt)
Alle mensen worden broeders
als zij naast elkaar gaan staan,
broeders, zusters, mensenhoeders,
vrij van elke eigenwaan,
samen met elkaar verbonden,
één van hart en één van geest,
helend naar elkaar gezonden,
naar de zwakken wel het meest.
Samen leven, samen werken,
samen bouwen, dag en nacht,
met de zwakken, met de sterken,
in de eenheid zit de kracht.
Allen zoekend naar de wegen
die zij samen kunnen gaan,
om de wereld hoop te geven,
op een goed en warm bestaan.
Alle mensen worden broeders,
als zij trouw zijn aan elkaar,
broeders, zusters, mensenhoeders,
samen maken zij het waar.
Hiervan blijven allen dromen,
`t is de wens van alleman,
zal het daar wel ooit van komen,
blijf geloven dat het kan.
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