Matheus 3:13
Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan
tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.
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Openen met het kruisteken
Opdat wij de naam van Christen waardig dragen.
Als Christen, zijn wij immers gedoopt in zijn naam:
In de naam van de Vader de Zoon en de H. Geest
Amen.
Zingen wij samen, het lied van de heilige Geest

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.
De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

Openingswoord
Bekeer u, roept Johannes aan de oever van de Jordaan.
Strooi jezelf geen zand in de ogen, maar heb de moed
om eerlijk in je eigen hart te kijken.
Wij hebben het misschien wel goed.
Maar geldt dat ook voor onze samenleving?
Draait die volgens de normen en waarden
die God voor ogen had toen Hij de mens schiep
naar zijn beeld en gelijkenis?
Het antwoord is wel duidelijk, getuige alle beelden
en verhalen die dagelijks via de media bij ons binnenkomen.
Daarom zond Hij zijn Zoon.
Om de mens te doordringen van zijn Geestkracht.
Maar is er sindsdien wezenlijk veel veranderd?
Het antwoord is negatief
Waardoor wij ons aangesproken moeten weten,
wij, die gedoopt zijn in zijn naam.
Geroepen om met vallen en opstaan de woorden liefde,
verdraagzaamheid en vrede in de praktijk uit te dragen.
Openingsgebed
God, aan het begin van deze viering realiseren wij ons dat uw liefde
is als puur water: reinigend, helend en levengevend. Geef ons de
moed ons onder te dompelen in uw liefde, geef ons de spirit om
samen met elkaar vreugde te vinden in het delen van die liefde.
Aan een ieder met wie wij op weg zijn naar een betere wereld,
waarin alle mensen ooit zullen leven in vrede en saamhorigheid.
Dat vragen wij U in Jezus' naam, Hij die ons voor ging.
Amen
Gebed om vergeving
Voor het aantal keren dat wij ondanks onze goede bedoelingen te
kort zijn geschoten, willen wij ons richten tot God.

God onze Vader,
U draagt zorg voor ons mensen.
En hebt deze zorg aan ons toevertrouwd in de verwachting,
dat wij deze zorg delen met elkaar en voor elkaar
Wij zijn daar dikwijls in te kort zijn geschoten,
hetgeen ons oprecht spijt.
Allen: Daar waar vrede en liefde is, daar is God
God, onze vader,
wij bidden U, dat wij er samen aan willen werken
dat onze huizen, onze straten en pleinen.
Ja ook deze oude gebedsruimte
ontmoetingsplaatsen mogen zijn,
om mensen de hand te reiken, waar iedereen zich welkom mag
weten, waar niemand uitgesloten wordt.
Voor de momenten dat wij die hand niet reikten, vergeef ons.
Allen: Daar waar vrede en liefde is, daar is God
God, onze vader,
wij bidden U, dat wij voor elkaar
zorg kunnen en willen dragen
met name op die dagen,
wanneer iemand heel bijzonder
op onze zorgende liefde rekent.
Vergeef ons voor de keren dat wij daarin
te kort zijn geschoten.
Allen: Daar waar vrede en liefde is, daar is God
God onze Vader,
vergeef ons wanneer wij niet wilden zien
dat een ander ons nodig had,
of wanneer we niet thuis gaven
toen iemand een beroep op ons deed.
Allen: Daar waar vrede en liefde is, daar is God

Muziek Kyrië The Tallis Scholars Engeland te beluisteren
Eerste lezing
Uit de Handelingen der Apostelen,
In die tijd nam Petrus het woord en sprak: Nu besef ik pas goed, dat
er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk
volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig
is. Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden toen Hij
door Jezus Christus de blijde boodschap van vrede verkondigde:
Deze is de Heer van allen. Gij weet wat er overal in Judea gebeurd
is; hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea na het
doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met
de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas
allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God
was met Hem.
Rust, stilte…………………………..
Aan een monnik, die teruggetrokken in een klooster leefde, werd
eens gevraagd: 'Wat is de zin van een leven in stilte en
eenzaamheid?' De monnik was juist bezig een emmer water te
putten. Daarom vroeg hij zijn bezoekers dichterbij te komen. 'Kijk
nu eens in de put. Wat ziet u daar?' Ze keken de diepte in maar
zagen helemaal niets. Korte tijd later zei de monnik: 'Kijk nu nog
eens naar beneden.' Opnieuw bogen de bezoekers zich over de
rand van de put. 'Wat ziet u nu?' vroeg hij. 'Nu zien we onszelf,' was
het antwoord.
Daarop vervolgde de monnik: 'Toen ik zojuist water uit de put
haalde was het oppervlak onrustig. Maar nu is het rustig geworden.
Dat is de ervaring van rust, van eenzaamheid en stilte: je ziet jezelf,
je ontdekt jezelf. Je zult ervaren hoe louterend rust en stilte
inwerken op je geest en ziel.
En als je die rust tot je laat komen er open voor staat, zie je niet
alleen de wereld met heel andere ogen, maar ook God.'

Moment van rust, van stilte…………………………..
Evangelielezing
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
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.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.
Overweging
Wij geloven…… Bidden wij samen……
Ik geloof in God,
Bron van alle leven, Vader voor altijd.
Daarom geloof ik in vrede op aarde,
in levenskansen voor iedereen.
Ik geloof in Jezus,
zijn Zoon, de vredevorst.
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 een gemeenschap
waar liefde en geloof, in één adem worden uitgesproken.
In een gemeenschap die open staat voor het evangelie.
Ik geloof dat wij ondanks onze tekortkomingen,
maar gedragen door de Geest van God,
de weg zullen vinden die eens zal leiden naar leven in overvloed.
Amen.
Muziek Ottche Nach (onze Vader)
St.Peter St.Paul Cathedral Choir of Minsk, te beluisteren
Voorbeden…….
Wij bidden voor allen die gedoopt zijn
maar zich niet meer thuis voelen in de kerk,
die wel gelovig zijn maar niet weten hoe dat inhoud te geven.
Moge Gods geest als helder doopwater over hen komen,
dat zij nieuwe wegen mogen vinden met het geloof als wegwijzer.
Wij bidden voor allen
die ja gezegd hebben tegen de blijde boodschap van Jezus
maar die dat niet waar maken in hun dagelijkse bestaan.
Moge Gods geest over hen neerdalen en hen bemoedigen
dat Jezus' dienstbaarheid en goedheid ook in hun leven zichtbaar
mag worden.
Wij bidden voor alle kinderen,
die via hun ouders, leerkrachten en anderen
de wereld van waarden en normen gaan ontdekken,
die belangrijk zijn in hun leven en hun toekomst.
Moge Gods geest over hen neerdalen zodat
ook zij de waarden van Jezus' boodschap mogen ontdekken.
Persoonlijke voorbeden…………..

Afsluitend bidden wij samen het (oecumenisch) Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Wees Gegroet
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons zondaars.
Nu en in het uur van onze dood, Amen.

Bidden wij samen:……..Hoop en verwachting
Ik hoop op een nieuwe wereld,
waar geen kind meer zal worden geslagen,
waar geen vrouw meer zal worden misbruikt,
waar vrouwen en mannen elkaar tot vreugde zijn.
Ik hoop op een nieuwe wereld,
waar niemand van tafel wordt uitgesloten,
waar gastvrijheid de boventoon voert,
waar samen delen heel gewoon is.
Ik hoop op een nieuwe wereld,
waar kinderen en ouderen vrolijk zijn,
waar muziek klinkt uit de huizen,
waar licht straalt uit de ogen van allen die er wonen.

Uit vuur en ijzer blz. 587
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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 van zonde en kwaad,
opnieuw te beginnen.
Enkel en alleen als we ons reinigen
zijn we in staat vrede uit te dragen naar de mensen om ons heen.
Moge die vrede van de Heer altijd met ons zijn.
En laten wij elkaar een teken van die vrede geven.

Collecte en mededelingen
Slottekst
Jezus ging de Jordaan in, waar Hij werd ondergedompeld.
Hij werd gedoopt om te tonen dat Hij mens onder de mensen was.
Dat Hij Gods veelgeliefde Zoon was.
Eenmaal gedoopt richtte Hij zich
uitsluitend op zijn droom
van recht en vrede voor iedereen.
Zijn doop was een teken
van liefde en solidariteit, met de mens.
Een nieuwe hemel en aarde.
Laat ons werken aan die nieuwe wereld.
Zegenbede en wegzending
Moge de Heer u voorspoed geven
en u beschermen.
Moge de Heer u welwillend aanzien
en zich over u ontfermen.
Moge de Heer over u waken

en u geluk en vrede schenken.
Moge de Heer u zegenen
in de naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.
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Wij wensen u een mooie zondag en danken u voor uw
aanwezigheid.
Wij heten u graag welkom op
de eerstvolgende viering, zondag 3 februari 10.00 uur.
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