Feest van de doop van de Heer
10 januari 2021

Kruisteken en groet
♫ Openingslied:

Roept God een mens tot leven

Roept God een mens tot leven,
wie weet waarom en hoe,
Hij moet zichzelf prijsgeven,
hij leeft ten dode toe.
Gods woord roept door de tijden
zijn volk en grijpt het aan
Hij doet het uitgeleide
het moet de zee ingaan
Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in woord en water
dat volk van God zijn wij.
Wij werden nieuw geboren
toen de mens Jezus kwam,
die als een slaaf de zonde
der wereld op zich nam.
Met Hem in geest en water
tot zoon van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven,
verrezen voor altijd.
Woord van welkom
♫ Gebed om ontferming
P.:

Zonder ontferming kunnen wij niet leven,
want wij zijn mensen met onze fouten en tekorten.
Bidden wij de Heer, de Gever van leven, om ontferming.

Heer, U roept ons tot leven,
U bent de Bron waaruit wij mogen putten;
vergeef ons, als wij uw roepstem niet willen horen.
Zang:
Heer, ontferm U.
Tegenzang: Heer, ontferm U.
P.:

Christus, U bent de weg naar liefde en geluk
U gaat ons voor op het spoor naar een vernieuwd leven;
vergeef ons, als wij uw roep tot vrede en gerechtigheid
niet verstaan.
Zang:
Christus, ontferm U.
Tegenzang: Christus, ontferm U.
P.:

Heer, door het water van de doop bent U tot ons gekomen.
U hebt ons ons aanvaard al uw kind, uw zoon, uw dochter;
vergeef ons, als wij deze verbondenheid met U te kort deden.
Zang:
Heer, ontferm U.
Tegenzang: Heer, ontferm U.
P.:

Moge God die groter is dan ons hart
ons omgeven met zijn goedheid en vergeving
en ons voorgaan op de weg naar eeuwig leven. Amen.
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♫ Lofzang:

Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd,
mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit,
Gloria in excelsis Deo.
Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is,
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is,
Gloria in excelsis Deo.
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieleis,
Gloria in excelsis Deo.
Gebed
VIERING VAN HET WOORD
Eerste lezing:

Jesaja 55, 1-11

Zo spreekt God de Heer: 'Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! Ook gij die geen geld hebt, komt
toch. Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen. Komt kopen wijn en melk. Wat geeft gij uw
geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt? Luistert, luister naar Mij:
dan eet gij wat goed is, dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij en luistert en
gij zult leven. Een blijvend verbond ga Ik sluiten met u; de gunst, aan David gezworen, verloochen Ik niet.
Hem heb Ik gemaakt tot getuige voor de volkeren, tot vorst en gebieder over de naties. Waarlijk, een volk
dat u niet kent, snelt naar u toe omwille Israëls Heilige, die verheerlijkt. Zoekt de Heer nu Hij zich laat
vinden, roept Hem aan nu Hij nabij is. De ongerechtige moet zijn weg verlaten, de zondaar zijn
gedachten; hij moet naar de Heer terugkeren - de Heer zal zich erbarmen - terug naar onze God, die altijd
wil vergeven. Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten, mijn wegen niet uw wegen – zegt het
orakel van de Heer – maar zoals de hemel hoog boven de aarde is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen
te boven en mijn gedachten uw gedachten. Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar pas
terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht, zodat zij groen wordt, wanneer
zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven en het brood aan de eter, zo zal het ook gaan met mijn woord
dat komt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug; het keert pas weer wanneer het mijn wil
volbracht heeft en zijn zending heeft vervuld.'
Zo spreekt de Heer.
Acclamatie: Wij danken God.
Antwoordpsalm:
Refrein:

psalm 63I

God, mijn God, naar U blijf ik zoeken, mijn ziel dorst van verlangen naar U.

God, mijn God, naar U blijf ik zoeken, mijn ziel dorst van verlangen naar U;
al wat ik ben smacht naar U in een troosteloos dor land zonder water.

Refrein

Hoe zag ik in de tempel op U, om uw macht te ontwaren, uw grootheid:
uw genade gaat boven dit leven. Mijn lippen spraken uw lof.

Refrein
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Kon ik zó heel mijn leven U prijzen, uw naam noemen, de handen geheven:
kracht vind ik als door kostelijke spijs, jubelend ligt mij uw naam op de lippen.

Refrein

Waart Gij niet immer mijn hulp? Onder Uwer vleugelen schaduw heb ik mijn jubel gezongen:
U zoekt mijn hart, U hangt het aan. Uw hand zal mij vast blijven houden.
U zoekt mijn hart, U hangt het aan. Uw hand zal mij vast blijven houden.
♫ Alleluiazang:

Johannes zag Jezus naar zich toekomen

Zang:
Tegenzang:

Alleluia, alleluia, alleluia, allelluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, allelluia.

Zang:

Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei:
‘Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld
wegneemt’.

Tegenzang:

Alleluia, alleluia, alleluia, allelluia.

Evangelie:

Marcus 1, 7-11

In die tijd predikte Johannes: 'Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de
riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige
Geest'. In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. En
op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een
duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: 'Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb
Ik welbehagen'.
Blijde Boodschap van de Heer.
♫ Acclamatie: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God. (2x)
Overweging
Geloofsbelijdenis
Voorbede met als acclamatie:

Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Aankondiging van de collecte
(Mogen wij u wijzen op de mogelijkheid van een digitale collecte voor onze parochie Heilige Thomas? De
collecte kan overgemaakt worden op NL76 INGB 0004 4009 97 t.n.v. de parochie H. Thomas. Tijdens de
kerkopenstellingen kunt u ook een bedrag deponeren in een hiervoor bestemde bus/doos. Hartelijk dank
voor alle giften die al ontvangen zijn.)
VIERING VAN DE TAFEL
Klaarmaken van de altaartafel
Orgelspel
Gebed over de gaven
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Eucharistisch gebed
P.:
Allen:
P.:
Allen:
P.:
Allen:

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

P.:

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.
Want U hebt in het water van de Jordaan
onze roeping geopenbaard in Jezus.
Een stem klonk uit de hemel om van Hem te getuigen,
dat uw Woord onder ons woont,
en de Geest daalde in de gedaante van een duif op Hem
neer om de nieuwe Schepping aan te wijzen,
om te getuigen van het leven met en door U.
Hierom verheerlijken wij U tezamen met de engelen in
de hemel en zingen U toe vol vreugde:

Allen: 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.
P. :

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.
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.
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P.:

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 heilzaam 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 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.

Allen: 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
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.
Vredewens
Breken van het brood:

Lam Gods

Communie
Orgelspel
♫ Lied:

Toen Jezus was gekomen

Toen Jezus was gekomen
ten doop bij de Jordaan,
heeft Hij een stem vernomen
hoog uit de wolk vandaan.
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Een duif boven het water,
een man diep in de stroom.
De stem roept Hem bij name:
mijn welbeminde Zoon.
Een naam uit oude tijden:
Lam Gods en Jahwe's knecht de last van een groot lijden,
de dood Hem toegezegd.
Want wie zich prijs durft geven
tot heil van iedereen,
vindt waar hij wordt gedreven
de duivel om zich heen.
Toen is Hij trouw gebleven
de weg is Hij gegaan.
Hij gaf als brood zijn leven,
Hij heeft de dood doorstaan.
Verlos ons van de kwade,
o Heer, en maak het waar
dat wij met U gedoopt zijn
ten dienste van elkaar.
Dankgebed
Mededelingen
Zegen en wegzending
♫ Slotlied:

Komt ons in diepe nacht ter ore

Komt ons in diepe nacht ter ore,
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden , is zijn Naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van al zo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.
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 levensloop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.
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