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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 

 

 

 

 

Voorganger  : Pastoor J. Hermens 

m.m.v.   : Emmaüs Gregoriaans koor 

o.l.v.   : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Introïtus 

Dilexísti iustítiam, et odísti iniquitátem: proptérea unxit te Deus, 

Deus tuus, óleo leatítiae prae consórtibus tuis. 

Ps. Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea regi. 

Rechtvaardigheid hebt Gij liefgehad en onrecht gehaat;  

daarom heeft God, uw God, U gezalfd met olie der vreugde,  

en U geplaatst boven uw gelijken. 

Ps. Een heerlijk lied is aan mijn hart ontweld; ik draag mijn werken 

op aan de koning. 

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Kyrie: GvL 802 

 

Eer aan God: GvL 720 

 

Gebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - 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 
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rotsmassa's een vallei worden. En verschijnen zal de glorie des Heren 

en alle vlees zal daarvan getuige zijn: De mond des Heren heeft het 

gezegd!’ 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 samen- 

brengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met 

zachte hand geleiden.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm 104 

 
 

Loof, mijn ziel, de Heer! 

Heer, mijn God, hoe ontzaglijk zijt Gij, 

met glans en luister bekleed, 

gehuld in een mantel van licht.  (Refr.) 

 

Gij grondde de aarde op haar zuilen, 

onwrikbaar, eeuwig van duur, 

dekte haar met een sluier, de oerzee. 

Het water stond boven de bergen.  (Refr.) 

 

Ongeteld zijn uw werken, o Heer, 

Gij schiep ze alle met wijsheid.  

Van uw rijkdom vervuld is de aarde. 

Eeuwig zij de roem van de Heer.  (Refr.) 
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Tweede lezing - 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 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. 

 

Vers vóór het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

Alleluia. Benedíctus qui venit in nómine Dómini:  

Deus Dóminus et illúxit nobis. 

Alleluia. Gezegend die komt in de Naam van de Heer:  

God is de Heer en Hij heeft ons verlicht. 

 

Evangelie - 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 
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dat een stem uit de hemel sprak: ‘Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, 

in U heb Ik mijn behagen gesteld.’ 

 

Acclamatie:  

Voorzang:                     Allen: 

 
   (Woord van de Heer - Wij danken God) 

 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: GvL 722 

 

Voorbeden  

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

 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offertorium 

Benedíctus qui venit in nómine Dómini: benedíximus vobis de domo 

Dómini: Deus Dóminus, et illúxit nobis, allelúia, allelúia. 

Gezegend die komt in de Naam van de Heer; wij hebben u gezegend 

vanuit het huis van de Heer: God is de Heer en Hij heeft ons verlicht, 

alleluia, alleluia. 
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Gebed over de gaven 

 

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. 

 

Prefatie 

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 zeggen U toe vol vreugde: 

 

Heilig: GvL 726 

 

Eucharistisch gebed: GvL 731        (allen knielen indien mogelijk) 

 

 

 

 

 

Acclamatie in het tafelgebed: 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
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Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

A. : Onze Vader, die in de hemel zijt,…….. 

Pr. : 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 onze 

Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

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

       ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef 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.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Agnus Dei: GvL 822 

 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 

 

Sarah Aqrawi doet vandaag haar eerste Heilige Communie 
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Communio 

Omnes qui in Chrísto baptizáti estis, Christum induístis, alleluia. 

Ps. 29 vs 1 Afférte Dómino, fílii Dei, afférte Dómino glóriam et 

poténtiam.  

Vs. 3 Vox Dómini super aquas, Deus maiestátis intónuit: Dóminus 

super aquas multas. 

Gij allen die in Christus gedoopt zijt, 

hebt u met Christus bekleed, alleluia. 

Ps. 29 vs. 1 Zonen van God, huldig de Heer,  

huldig de glorie en macht van de Heer. 

Vs. 3 De stem van de Heer over de wateren,  

de donder van de God van glorie, de Heer over de machtige wateren. 

 

Gebed na de communie 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 
 

Zegen en wegzending 
 

Slotlied: GvL 538 Vernieuw Gij mij 
 

Orgelspel: Allegro Meastoso e vivace (uit Sonate in C-moll)  

                   F. Mendelssohn (1809-1847) 
 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 
 

 

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de 

gastheer/vrouw? 

 


