DOOP VAN DE HEER

Thema: “Zeg ‘Ja’ tegen God”

zondag 9 januari 2022

PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE
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Een nieuw jaar, een nieuw begin.
Er zijn nog Coronabeperkingen, maar er zijn ook mogelijkheden.
Vandaag treffen wij elkaar weer in de vertrouwde Bavokerk. In dit
nieuwe jaar staan er weer veel vrijwilligers klaar om diensten voor te
bereiden en dragen zij zorg voor alles wat onze
geloofsgemeenschap nodig heeft.
Zo ook de koren. Binnen de veilige grenzen van de
Coronamaatregelen, willen wij weer graag voor u zingen.
Vandaag zullen alle koren; Het Bavokoor, Het dameskoor,
In Between en het Bavo Ensemble meewerken aan deze dienst.
En dat doen we graag!
Wij hopen dat we elkaar, zo spoedig als mogelijk, weer onder een
heerlijk kopje koffie, door de vrijwilligers bereid, weer, achter in de
kerk, kunnen spreken en ontmoeten.
Graag wil ik u, namens al deze vrijwilligers, een gezond, gelukkig,
liefdevol en gezegend 2022 toewensen.
Rob Draijer
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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied WIJ ZOEKEN U

2.

Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij uw stem verstaan,
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.

3.

Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op hem gaan gelijken
die ons dit teken als spijs achterliet.

4.

Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

Kruisteken en Begroeting
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Inleidend woord
L.

Een nieuw jaar, een nieuw begin!
Van harte welkom hier in het huis van God.
Van harte welkom voor wie hier troost wil zoeken
of die hier vol vreugde God wil loven,
van harte welkom voor wie opnieuw wil beginnen met God
of Hem juist wil leren kennen.
Weet je welkom, vanwaar je ook gekomen bent,
om hier samen Gods gemeenschap te vormen.

Schuldbelijdenis
P.

God wil dat wij de liefde die we van Hem krijgen
ervaren en koesteren en doorgeven aan anderen.
Dat werd heel concreet in zijn Zoon,
die zich lieten dopen, zoals ook wij dat hebben gedaan.
Vaak lukt het ons niet zijn liefde te ervaren,
koesteren en door te geven;
dan zijn wij te veel met onszelf en andere zaken bezig
en wenden wij ons als het ware van Hem af.
Maar God blijft proberen ons zijn liefde te geven
en nodigt ons uit aan Hem te erkennen
wanneer het ons niet lukte.
Daarom bidden wij ....

P.

Heer, die alle volkeren het heil hebt laten aanschouwen
en het geluk hebt laten komen voor allen
die oprecht zijn van hart, ontferm U over ons.
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P.

Christus, die de afstraling zijt van Gods heerlijkheid
en tot erfgenaam zijt gemaakt van al wat bestaat,
ontferm U over ons.

P.

Heer, door wie de Geest over ons is uitgestort
om door uw genade gerechtvaardigd te worden,
ontferm U over ons.

P.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
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Eer aan God
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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,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
L.

Door de eeuwen heen
gaf God ons Woorden om te troosten,
om te vieren,
om Zichzelf aan ons, zijn kinderen, te openbaren.
Openen wij nu de Schriften en ons hart
om zijn Woorden te kunnen horen en te ontvangen in ons hart.

Eerste lezing
Uit de profeet Jesaja 40,1-5,9-11
'Troost, troost toch mijn volk, - zo zegt 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 getuigen zijn: de mond des Heren heeft het
gezegd!
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Beklim de hoogste Berg, gij Sion, vreugde bode, 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.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm

1.

Psalm 122

Blij werd mijn hart, toen mensen mij zeiden;
Laten we gaan naar het huis van de Heer.
Daar naderden onze voeten uw poorten,
Jerusalem, naar de vrede genoemd.
refrein;

2.

Jerusalem, stad uit één stuk gebouwd
als een plaats van allen voor allen.
Daar trokken mensen heen, mensen van God,
om te getuigen van Israëls God.
refrein;
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3.

Daar was het hof waar recht werd gesproken,
hoog op de tronen van David's huis
Bidt vrede af over Jerusalem,
leven en welzijn voor uw vrienden.
refrein;

4.

Vrede kome er binnen uw muren,
dat er rust komt binnen uw huizen.
Uit naam van mijn broeders en naasten,
wens ik de eeuwige vrede u toe.
refrein;

Tweede lezing
Uit de brief 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.
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 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.
A.

Wij danken God.
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Acclamatie

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 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, geschiede 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.
A.

Wij danken God.
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Acclamatie

Overweging
Lied: BE STILL FOR THE PRESENCE OF THE LORD
Be still for the presence of the Lord
The Holy One is here
Come bow before Him now
With reverence and fear
In Him no sin is found
We stand on holy ground
Be still for the presence of the Lord
The Holy One is here
Be still for the glory of the Lord
Is shining all around
He bums with holy fire
With splendor He is crowned
How awesome is the sight
Our radiant King of Light
Be still for the glory of the Lord
Is shining all around
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Be still for the power of the Lord
Is moving in this place
He comes to cleanse and heal
To minister His grace
No work too hard for Him
In faith receive from Him
Be still for the power of the Lord
Be still
Is moving in this place.
Wees stil voor de aanwezigheid van God, de Heilige is hier.
Kom, buig voor hem met eerbied en ontzag
In hem is geen zonde, wij staan op heilige grond.
Wees stil voor de aanwezigheid van God, de Heilige is hier.
Wees stil, want de glorie van de Heer schijnt om ons heen.
Hij brandt met heilig vuur, met pracht is hij gekroond.
Hoe geweldig is het onze stralende Koning te zien.
Wees stil, want de glorie van de Heer schijnt om ons heen.
Wees stil want God's kracht beweegt zich op deze plaats.
Hij komt om te reinigen en te helen, te helpen met zijn genade.
Geen werk is hem teveel, ontvang in vertrouwen van Hem.
Wees stil want God's kracht beweegt zich op deze plaats.
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God onze Vader
die aan onze oorsprong staat,
die ons bestemd heeft tot een leven op aarde
waar de mensen door elkaar bemind worden.
Ik geloof in Jezus,
de mensgeworden Zoon van God,
die niet alleen voor zichzelf geleefd heeft
maar zich heeft ingezet voor recht en vrede,
zich ten einde toe heeft gegeven aan mensen
en daarom niet vruchteloos gestorven is.
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Ik geloof in de heilige Geest
die ons door Jezus is beloofd,
die ons vernieuwt en levenskracht geeft
om nooit op te houden de liefde waar te maken.
Ik geloof dat God ons leven hoedt en beschermt
door donkere dalen, zelfs door de dood heen,
tot wij thuis zijn bij Hem. Amen.
Voorbede
P.

Tot God bidden wij, die onze Vader is:

L.

Wij bidden uit dankbaarheid
voor alle mensen die wij ontmoeten
op onze levensweg;
voor de tekenen van Gods aanwezigheid
die in elke ontmoeting aanwezig zijn:
dat wij elkaar steeds weten te bezielen;
laat ons bidden ...

A.

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L.

Wij bidden voor de kerken,
voor allen die de weg van Christus gaan:
dat wij voor elkaar en voor allen die wij ontmoeten
een teken van Gods liefde zijn;
laat ons bidden ...

A.

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L.

Wij bidden voor onze samenleving,
voor allen die leiding geven:
dat wij met elkaar bouwen aan een wereld
waarin mensen tot hun recht komen;
laat ons bidden ...

A.

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -
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P.

God, die ons kent als geen ander,
Al onze gebeden leggen wij U voor.
Verhoor ons en breng ons thuis bij U,
die leeft in eeuwigheid.

A.

Amen.

COMMUNIEVIERING
Klaarmaken van de altaartafel
Tafellied BREAD OF THE WORLD / Reginald Heber
Bread of the world in mercy broken,
wine of the soul in mercy shed,
by whom the words of life were spoken,
and in whose death our sins are dead.
Look on the heart by sorrow broken,
look on the tears by sinners shed;
and be thy feast to us the token
that by thy grace our souls are fed.
Brood van de wereld, in genade gebroken,
Wijn van de ziel, in genade gevloeid,
Door wie de woorden van het leven werden gesproken
en in wiens dood onze zonden ook zijn gestorven.
Kijk naar het hart dat door smart gebroken is,
kijk naar de tranen die zondaars laten vloeien
En laat uw feest voor ons het teken zijn
dat onze zielen worden gevoed door uw genade.
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Communiegebed
P.

Levende God, wij zegenen uw Naam:
Gij komt ons nabij in Jezus, uw Zoon,
In het brood dat wij delen.
Maak ons uw mensen,
Brood voor de wereld:

A.

Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

P.

In Jezus komt aan het licht,
hoe Gij van mensen houdt
en ons genadig wilt zijn.
Hij verlost en bevrijdt ons
en maakt ons mensen
geroepen tot heil voor de wereld.

A.

Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

P.

Gij hebt U geopenbaard
aan eenvoudigen en nederigen van hart
aan verstandigen en wijzen
die U zochten
en het kind van Maria geschenken boden.
Ook wij zijn geroepen
U dank te brengen
en uw woord te openbaren
aan wie uitzien naar bevrijding.

A.

Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

P.

U zegenen wij om Hem
die onze hoop en onze vrede is,
Jezus, uw levend Woord,
die met U is al de dagen tot in eeuwigheid.

A.

Amen.
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P.

A.

God schonk ons zijn zoon,
die zich liet dopen door Johannes.
Door Hem en onze doop ervaren wij
Dat wij Gods kinderen zijn.
Zingen wij daarom met de woorden
die Jezus ons zelf geleerd heeft:
(melodie: N. Rimsky Korsakov)
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.

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens
P.

Doordat wij, net als Jezus, gedoopten zijn,
roept God ons op vreugdebodes te zijn en zijn vrede te delen.
Daarom bidden wij:

A.

Goede, barmhartige God,
door onze doop zijn wij uw kinderen geworden.
Geef ons uw vrede,
zodat wij als uw kinderen
vreugdebodes voor elkaar
en voor de wereld kunnen zijn.
Amen.

P.

De vrede des Heren zij altijd met u.

A.

En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus.
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Uitnodiging tot de communie
P.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

A.

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.

Communielied AUF DICH, O HERR, VERTRAUET MEINE SEELE
Auf dich, o Herr, vertrauet meine Seele.
Auf dich, o Herr, vertrauet meine Seele.
Dein Erbarmen ist unser messlich,
Ewig deine Gnad und Güte.
Auf dich, o Herr, auf dich, o Herr,
vertrauet meine Seele,
Vertrauet meine Seele in Ewigkeit,
In Ewigkeit, in Ewigkeit.

Communielied BROOD HIER GEDEELD
Brood hier gedeeld om het leven,
voedsel om verder te gaan.
Teken van liefde gegeven in ons bestaan
om in God's naam de weg van Jezus te gaan.
Beker gereikt vanuit vreugde,
wijn, ingekleurd door de pijn,
teken dat het Hem verheugde kwetsbaar te zijn
om in God's naam de weg van liefde te gaan.
Handen bereidt om te delen,
mensen geplaatst in het licht
teken dat breuken wil helen, tot ons gericht
om in God's naam de weg van liefde te gaan.
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Communielied: A BLESSING, Jay Althouse
Moge liefde en lachen je dagen verlichten en jouw hart en
huis verwarmen.
Dat je goede en trouwe vrienden mag hebben, waar je ook
heen mag gaan.
Moge vrede en overvloed jouw wereld zegenen.
Moge al je dagen “licht” zijn.
Moge Engelen altijd in de buurt zijn om je door donkere tijden
te helpen. Moge al je wensen en dromen uitkomen.
Mag iedere briesje je vrede en vreugde en geluk brengen.
Moge liefde en lachen je dagen verlichten en jouw hart en
huis verwarmen.
Dat je goede en trouwe vrienden mag hebben, waar je ook
heen mag gaan.
Moge liefde en lachen je dagen verlichten en jouw hart en
huis verwarmen.
Open ons hart voor het geloof
Wij zijn U alles waard:
alles wat denkbaar is
hebt Gij voor ons gedaan.
Gij hebt u voor ons uitgesproken:
Jezus Christus is uw ja tot alle mensen
en hem herroept Gij niet.
Laat zoveel liefde
niet tevergeefs aan ons besteed zijn.
Open ons hart voor het geloof
dat niets ons voortaan van U kan scheiden
en dat zelfs onze onwil
Uw liefde niet ongedaan maakt
die overmachtig verschenen is
in Jezus, onze Heer.
(Rom. 8, 31-39 )
PRANS CROMPHOUT SJ
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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. Amen.
SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zegenbede en zending
P.

De Heer vraagt ons,
op weg te gaan als zijn vreugdebode.
Doen wij dat onder de zegen van de drie-ene God die is:
de barmhartige Vader,
de welbeminde Zoon en
de overvloedig uitgestorte Heilige Geest. Amen.

P.

Gaat nu allen heen in vrede.

A.

Wij danken God.

Slotlied KOM EN VOLG MIJ
1.

Koor:
Kom en volg mij op de weg, gehoorzaam aan de schriften die
zijn vervuld van wat ik zeg: zij zullen u verlichten.
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3.

4.

Koor;
Vraag niet of hij wel veilig is maar durf te geloven:
Ik ben voor u in duisternis het schijnsel voor uw ogen.
Allen;
Ik geef u niet de overvloed waarvan de mensen dromen maar
kracht die overwinnen doet wat ons wil overkomen.
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Koor;
Kom en volg mij op de weg die mensen zal verbinden die
zwakken in hun rechten zet en zicht geeft aan verblinden.

6.

Allen;
Kom en volg mij op de weg en doe uw broeder leven ontvang
wat u tot vrede strekt als zegen van Godswege.

De week van zaterdag 8 januari t/m vrijdag 14 januari 2022

BIJZONDER:
Zondag
10.00 uur: Woord- en Communieviering (Ps. Ans Dekker)
Donderdag 09.00 uur: Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh)
Zondag

10.00 uur: Eucharistieviering (Pater Tristan Perez)

GEBEDSINTENTIES:
Zondag 10.00 uur: Om zegen over onze parochie;
Voor familie en vrienden;
Voor familie ten Have – Kramer;
Voor familie Bosman – ten Have;
Voor Kees Kramer en Irma Kramer – Borghgraef;
Voor M.G. Sluijter - Uvenhoven en
A.E. Sluijter – van Halem;
Voor Astrid van Kesteren – Jansen;
Voor Petrus de Groot en
Catharina de Groot – Rusman,
hun zoon Bas en schoondochter Lia
Donderdag 09.00 uur:Thea Prins;

ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.

OVERLEDENEN:

AGENDA:
Dinsdag 11 januari om 13.30 uur: Liturgiegroep 5

geldig van 31 december t/m 2 februari 2022

Heeft u geen los geld bij u?
Scan dan deze code
voor de collecte.
Dank u wel.

