De doop van de Heer - 9-10 januari 2021
–
decanaat Poperinge

Als aperitief:
You’ll never walk alone – Gerry & the Pacemakers
https://www.youtube.com/watch?v=OV5_LQArLa0
When you walk through a storm
Hold your head up high
And don't be afraid of the dark

Als je door een storm loopt
Hou je hoofd hoog
En wees niet bang in het donker

At the end of a storm
There's a golden sky
And the sweet silver song of a lark

Aan het einde van een storm
Is er een gouden lucht
En het zoete zilveren lied van een leeuwerik

Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be
tossed and blown

Loop door de wind
Loop door de regen
Hoewel je dromen zijn
heen en weer geslingerd

Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone

Loop door, loop door
Met hoop in je hart
En je loopt nooit alleen

You'll never walk alone

Je staat nooit alleen

Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone

Loop door, loop door
Met hoop in je hart
En je loopt nooit alleen

You'll never walk alone

Je staat nooit alleen

Een lied geschreven in 1945 voor een musical en dat bekend werd in de versie
uit 1963 van de Liverpoolse band Gerry & the Pacemakers. Het werd hét clublied
van FC Liverpool en het wordt bij elke wedstrijd massaal gezongen. Ook bij
andere clubs klinkt het vaak.
Op 20 maart 2020 werd het lied door meer dan 180 radiozenders in 30 landen
tegelijk gespeeld om mensen te verenigen in de corona-epidemie. (Wikipedia)
De keuze deze week voor dit lied heeft te maken met het overlijden van de
zanger van de band Gerry Marsden op 78 j. leeftijd.
Maar is eveneens ingegeven door de herinnering aan het overlijden van een
jonge voetballer Jorn Bertier vier jaren geleden. Dit lied ging door merg en been.
Jorn was een ‘veelgeliefde’ niet alleen van zijn ouders, broers en familie maar
van velen.
1

Welkom
De Kerk herdenkt vandaag de doop van Jezus.
In Jezus’ doop werd openlijk duidelijk
wat zijn leven voor de mensen en voor God betekende.
Vele jaren geleden werden ook wij gedoopt.
Wat is de impact daarvan op ons dagelijks leven?
Maken we in ons doen en laten duidelijk
wat onze doopbelofte voor ons leven te betekenen heeft?
Het feest van Jezus’ doopsel confronteert ons met deze vraag.
En mag iedereen zich een ‘welbeminde’, geliefd mens weten.
Want zonder dat gevoel is het geen leven …

Gebed om Gods ontferming
Kom in de rij van mijn liefde staan, zegt onze God,
al heel ons leven lang.
Kom in de Jordaan staan van menselijk leed.
Kom en ga onder in barmhartigheid.
En er zal leven zijn voor ieder mens, ook voor jou; een nieuw begin.
Heer, kom met uw Geest over ons en versterk ons verbond
met mensen. Mogen wij opnieuw beginnen ? Heer ontferm U over ons.
Christus, leg uw Woord in ons hart
en beziel onze daden met uw liefde. Mogen wij opnieuw beginnen ?
Christus ontferm U over ons.
Heer, neem ons aan als uw kinderen en maak ons tot mensen die goed doen.
Mogen wij opnieuw beginnen ? Heer ontferm U over ons.

Eer aan God
Eer
eer
eer
eer

aan
aan
aan
aan

God in de hoge:
de Vader die de Oorsprong is,
de Zoon die in de wereld kwam,
de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.
Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.
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Openingsgebed
God,
U dwingt ons niet
maar tracht ons, met eindeloos geduld,
voor U te winnen.
Wij bidden U: doop ons hier en nu met
vuur en geestkracht en met goede moed
opdat ook wij kiezen voor U
en ons volledig inzetten
voor de komst van uw Rijk van vrede en gerechtigheid,
zoals Jezus dat deed,
uw Dienaar en Mens onder de mensen. Amen.

Eerste lezing:

(Jes. 42, 1-4. 6-7)

Uit de profeet Jesaja
1
Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.
Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt het recht bekend aan de volken.
2
Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
3
Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen.
4
Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt,
maar hij vestigt het recht op de aarde
en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken.
6
Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties;
7
om blinde ogen te ontsluiten,
om gevangenen uit de kerker te bevrijden,
degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen.

Tussenzang: Psalm 29 (28), 1a en 2, 3ac-4, 3b en 9b-10
refrein: God zegent zijn volk met vrede
Huldigt de Heer, alle zonen van God.
Huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam,
knielt voor Hem neer om zijn heilige luister.
De stem van de Heer schalt over het water,
Gods majesteit roept van over de zee.
De stem van de Heer met dreunend geweld,
de stem van de Heer, ontzagwekkend !
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Gods majesteit roept van over de zee,
zijn tempel weergalmt van zijn glorie.
De Heer troont boven het firmament,
daar zetelt Hij eeuwig als koning.

Tweede lezing:

(Hand. 10, 34-38)

Uit de Handelingen van de apostelen
Broeders en zusters,
34
Petrus nam het woord en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,
35
maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.
36
U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden,
de goede boodschap van vrede door Jezus Christus
deze is de Heer over allen.
37
U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38
dat God Jezus uit Nazareth zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond
en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.

Lied: Doop ons Heer (ZJ 607)
Doop ons, Heer, in levend water, open oog en oor en mond;
wie zich baadt in uw genade hoort en ziet en zingt terstond.
Ziende zijn wij blind geboren, sprekend stom en horend doof,
opgesloten en verloren in ons donker ongeloof.
uit uw Geest opnieuw geboren zien wij ver in het verschiet,
horen wij met eigen oren hoe wij zingen: een nieuw lied!

---------Dan zal ik door het water gaan - Herman Verbeek
Herman Verbeek: ‘Doopbelijdenis’ uit de bundel ‘Zang van de monnik’ – waarbij
telkens eerst iemand uit de groep op de keuzevragen uit de strofes moet
antwoorden met ‘Dan zal ik door het water gaan...’. Pas dan mag de hele groep
instemmen met het refrein: ‘En wij met jou en jij met ons, wij zullen samen
gaan...
"Een responsorie-zang. Die dopen en worden gedoopt, zij zijn dezelfde. Zingen
over en weer elkander je ja-woord. En eraan gehouden zijn. Belijdenis is
bindend, als ze konkreet is. Aan niets kun je je niet binden. daar komt niets van.
Verbond is verdrag. Ingeprent als een wachtwoord, liefdesbelofte. Er doorheen.
door de vloedgolf, de vuurzee. Het lied ontstond uit een nachtmerrie. Het
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dromen hield maar niet op. In een immense kathedraal moest ik door de
menigte naar voren. Ik wilde niet. Durfde niet. Vóór was de doopvont. Ik moest
dopen. Het was een drang- en duwprocessie erheen. Uren duurde het. Toen werd
ik wakker. Geen doop. Wil ik niet dopen? Ik ben niet gedoopt. Het is er niet naar.
(Herman Verbeek in Zang van de monnik, p. 69)
Van de CD Getijden gezongen door Herman Verbeek en monniken van de abijen
van Averbode, Tongerlo en Berne. Opgenomen met toestemming van de
Stichting Verbeekfonds.

https://kerkliedwiki.nl/Als_dit_het_water_is
Als dit het water is en hier het gif
en ginds die tegen gif, waar zul jij dan gaan?
Dan zal ik door het water gaan …
en wij met jou en jij met ons, wij zullen samen gaan.
Als dit het water is, hier is te veel
en ginds wordt leeggeroofd, waar zul jij dan gaan?
Dan zal ik door het water gaan …
en wij met jou en jij met ons, wij zullen samen gaan.
Als dit het water is, hier is de winst
en ginds is zonder werk, waar zul jij dan gaan?
Dan zal ik door het water gaan
en wij met jou en jij met ons, wij zullen samen gaan.
Als dit het water is, hier is de bom
ginds staat voor ban de bom, waar zul jij dan gaan?
Dan zal ik door het water gaan
en wij met jou en jij met ons, wij zullen samen gaan.
Als dit het water is, hier zijn ze hard
ginds die de omkeer doen, waar zul jij dan gaan?
Dan zal ik door het water gaan
en wij met jou en jij met ons, wij zullen samen gaan.
Als dit het water is, hier sterft de vis
maar ginds springt de dolfijn, waar zul jij dan gaan?
Dan zal ik door het water gaan
en wij met jou en jij met ons, wij zullen samen gaan.
Als dit het water is, hier sterft het land
ginds staat het voorjaar op, waar zul jij dan gaan?
Dan zal ik door het water gaan
en wij met jou en jij met ons, wij zullen samen gaan.
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Evangelie:

(Mc. 1, 7-11)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus
7
Johannes verkondigde:
`Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
8
Ik heb u gedoopt met water,
maar Hij zal u dopen in heilige Geest.'
9
In die dagen kwam Jezus uit Nazareth in Galilea
en Hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes.
10
Meteen toen Hij uit het water kwam,
zag Hij de hemel openbreken
en de Geest als een duif op zich neerkomen.
11
En er klonk een stem uit de hemel:
`Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.'

Overweging(en)
Jezus laat zich dopen. Ik kan mij voorstellen dat Johannes de Doper verrast was
Jezus te zien staan in de rij van hen die bekering nodig hadden. Een beetje de
omgekeerde wereld … als er nu één is die geen doopsel behoeft dan is het toch
wel Jezus, zo zal Johannes wellicht gedacht hebben. Maar Jezus plaatst zich niet
boven de mensen. Hij voelt zich niet verheven, beter, dan een ander. Met zijn
voeten in het water, staat Hij tegelijk kwetsbaar en breekbaar dicht bij ons. Ik
vind dit een mooi beeld: Jezus gaat in de stroom van het leven staan. Zonder
water geen leven, maar terzelfdertijd kan je ook kopje ondergaan en verdrinken.
Die stroom kan je meenemen of zelfs meesleuren. Je kan/moet kiezen: laat ik
me meedrijven of sta ik er in?
We zijn personen, we staan voortdurend in relatie tot iets en iemand en dat
maakt ons tot wie we zijn. En ’t is zoals met spieren, als je ze niet traint, geen
weerstand biedt, dan ontwikkelen ze niet. De stroom van het leven bepaalt dus
wie je bent of wordt. Aan ons de keuze om er in te gaan en tegenstroom te
staan. Nu, ja, soms kiest het leven ook jou; soms kom je in een
stroomversnelling terecht; verandert er veel in korte tijd; soms moet je vechten
om staande te blijven en dan weer kom je in rustiger vaarwater terecht. Niets zo
onvoorspelbaar als onze levensstroom maar laten we wel niet aan de kant blijven
maar middenin het water gaan, dat maakt Jezus ons duidelijk. En menselijk en
kwetsbaar als we zijn kan water voor ons betekenen: leven of dood maar ook
hoop en zegen. Het is altijd mooi daar even bij een doopsel van een kindje op te
wijzen. Ouders die veel moeite hebben moeten doen om zwanger te geraken, om
de foetus te houden, complicaties bij een bevalling meemaakten, beseffen heel
goed hoe broos het leven is maar ook hoe veerkrachtig en sterk, niet tegen te
houden. Water is een heel krachtig symbool om dat duidelijk te maken. Weet je,
de eerste christenen doopten door iemand helemaal kopje onder te laten gaan
om die dan uit het water te trekken (sommige kerken hebben dit ritueel
bewaard). Doordat een ander je dan uit het water trekt, wordt nog iets anders
duidelijk en beklemtoont: het leven krijg je. Je moet wel zelf iets van je leven
maken, een ander kan dat niet in je plaats doen en je moet dat ook niet
verwachten, maar het leven zelf, het begin ervan … dat is iets waar je niet voor
hebt kunnen kiezen. Anderen hebben dat voor jou gedaan uit liefde voor mekaar
en voor het leven. En zelfs ‘die anderen’, de ouders, beseffen dat heel het
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levensbegin een wonder is dat hen overstijgt. Een doopsel is een gelegenheid om
daar even bij stil te staan of op in te gaan. Nieuw leven draagt altijd in zich iets
van een cadeau, een geschenk (van God). Ook dat heeft alles met liefde te
maken. Liefde die niet ophoudt met het ‘geef’-moment want na dit leven
schenken komt het zorgen en verantwoordelijk zijn. Het is een levenslange
verbintenis. Ook al gaat dit leven verder een eigen gang – opvoeden is loslaten,
opnieuw uit liefde – de band met de levensgevers blijft, levenslang. Eens vader,
moeder, altijd, en ik denk dat er geen ouder, ook God niet, het anders zou
willen.
En dan klinken er woorden die verbinden en doen groeien: “Jij bent mijn zoon,
mijn veelgeliefde, in U heb ik welbehagen.” Er kan niemand zonder
verbondenheid. Het gevoel van en voor iemand te mogen zijn, beminnen en zich
bemind weten maakt de kern uit van ons mens-zijn. Als er vandaag de dag
zoveel mensen er de brui aangeven, zelfmoord plegen dan heeft dit
waarschijnlijk ook daarmee te maken: het niet meer voelen van verbondenheid,
belangrijk te zijn, zich bemind te weten. Wel ik hoop dat wat je ook meemaakt
bij het staan in de stroom van het leven je altijd die woorden mag horen en
voelen hetzij vanuit je geloof of vanuit de banden die je hebt: “jij bent mijn
veelgeliefde, ik zie je graag.”
Waarom Jezus zo veelgeliefd is, dat hebben we gehoord bij Jesaja in de eerste
lezing. In het licht van de gewelddadige gebeurtenissen van de voorbije week
kan dit tellen. De moordenaars zullen zich wellicht ook zoon van Allah, of kind
van God weten. Het zal je kind maar wezen … Waar loopt het verkeerd ?
Godsdienst kan het mooiste in een mens naar boven halen maar ook het meest
verschrikkelijke. Laten we waakzaam zijn en bidden voor mensen die het
geknakte riet niet breken, en dus geen geweld met geweld van welke aard ook
beantwoorden. Mocht het ons lukken om zulke mensen te zijn…
Miguel Dehondt

-------Met zijn doopsel in de Jordaan
staat Jezus met beide voeten
in het leven van elke dag.
Met zijn voeten in het water
staat Hij tegelijk kwetsbaar
en breekbaar dicht bij ons.
Vandaag worden wij gevorderd
om ook in de rij te gaan staan.
Menselijk en kwetsbaar
staan christenen in de rij van leven en dood,
maar ook van hoop en zegen.
Kom in de rij van het verbond
dat God sloot met de geschiedenis van mensen,
wordt ons vandaag gevraagd.
Ons eigen doopsel,
de hernieuwing van onze doopbeloften
zijn meer dan een toevallig gebeuren geweest.
Wij geloven dat God ons elke dag opnieuw doopt
met de dauw van zijn eeuwige liefde.
Moge uit deze gemeenschap van gedoopten
een rij mensen opstaan die leven geeft
zoals ze leven ontvangen uit Gods handen.
Het kan een nieuw begin zijn.
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Woorden van geloof
Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.
Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.
Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.
Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden
Mogen zij die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk
mensen die gekwetst zijn door het leven,
omgeven met mededogen en mildheid,
wetend dat de Heer het geknakte riet niet breekt
en de smeulende vlaspit niet uitblaast.
Laten wij bidden…
Mogen allen die zich thuis voelen in een geloofsgemeenschap,
zich, in het spoor van Johannes de Doper,
geroepen weten om als actieve kerkmensen
wegbereiders te zijn van een wereld
zoals onze God die voor ons heeft gedroomd.
Laten wij bidden…
Moge de Heer, in wiens naam wij werden gedoopt,
ons oprichten tot nieuw leven.
Moge Hij erover waken dat wij ons verwant blijven voelen
met hen die door het leven gehavend werden.
Laten wij bidden…
Bidden wij voor ons allen die omwille van de pandemie,
of omwille van ziekte, handicap of leeftijd
niet in deze viering kunnen aanwezig zijn.
Moge zij zich met ons verbonden weten en wij ons met hen.
Laten wij bidden…
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Lied:

Water, water van de doop (ZJ 609)

https://www.youtube.com/watch?v=msoQBxc2KiA
Water, water van de doop, taal en teken van de hoop:
zie, wij komen bij u staan, wijs ons Gods beloften aan.
Water, water van de Nijl, draag het scheepje van het heil –
biezen mandje in het riet: God vergeet de zijnen niet!
Water, water der Jordaan, alle schuld is weggedaan,
onze zonden draagt de Heer, zie: de duif daalt op Hem neer!
Water, water van de doop, uit de bron ontspringt de hoop:
God bevrijdt en hij geneest – lof zij Vader, Zoon en Geest!

Gebed over de gaven
Aan uw tafel van gastvrijheid schuiven ook wij aan, God.
Van de wijn die Jezus deelt willen wij drinken
om zelf teken van toewijding en liefde te zijn.
Van zijn brood willen wij delen
om onszelf te kunnen breken voor elkaar.
Zegen onze gaven van inzet en hoop,
zegen deze symbolen van Jezus’ oneindige liefde. Amen.

Groot Dankgebed
Wij danken U dat U een God van mensen bent,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
U hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend bent U, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden: Heilig, heilig, …
Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die U geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.
Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.
Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd …
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INSTELLINGSVERHAAL
Verkondigen wij de essentie van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.
Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die U hebt vastgesteld.
Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
U, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,...
U Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als U ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk...
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Vredeswens
Gedoopt met Gods Geest
mogen wij de vruchten voortbrengen
die mensen zo broodnodig hebben:
blijheid en geborgenheid,
toewijding en nabijheid,
moed en bemoediging,
vriendschap en vruchtbaarheid voor elkaar.
Dan zal de wereld een plaats van vrede worden.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods
Communie
Liederen: Komt ons in diepe nacht ter ore – Huub Oosterhuis
https://www.youtube.com/watch?v=NZ3sqtWvvuY
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 alzo hoge hier menselijk aan ons geschiedt.
Geen ander teken ons gegeven geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde en alle vlees aanschouwt het heil.
Zoals de zon komt met zijn zegen een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede—voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. Zo leven wij zijn nieuw verbond.

Doop – Kinga Ban
https://www.youtube.com/watch?v=cts1aeLodOA
In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
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dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons en vernieuw ons leven Heer. Heilig ons en vernieuw ons leven Heer.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en Heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Slotgebed:
Heer, breek de hemel boven ons open,
en laat ons ervaren dat U onze God bent
en dat wij uw kinderen mogen zijn.
Wanneer het ons aan moed ontbreekt om van U te getuigen,
fluister dan alsjeblieft opnieuw in ons hart
dat U van ons houdt,
nu en tot in eeuwigheid . Amen.

Zegen en zending:
Beste mensen,
geloof maar dat het kan, een nieuwe wereld.
Want kijk eens naar je handen.
Handen heb je om te delen van je eigen overvloed.
En kijk eens naar je voeten.
Die heb je gekregen om ermee op weg te gaan
naar mensen die jou nodig hebben.
Na zijn doop ging Jezus ook naar de mensen toe.
Laten wij, als gedoopten in zijn naam,
zijn voorbeeld volgen
en moge dan Gods zegen ons vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
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Dessertje:

La vita è bella

Een lied heel vaak gebruikt bij een doopsel in gedachten de schitterende manier waarop
de vader in de film ‘La vita è bella’ erin slaagt om zijn zoontje ondanks de oorlog en de
gruwelijke omstandigheden in het concentratiekamp toch voor te houden dat het leven
mooi is. Proficiat aan alle ouders die erin slagen hun kinderen goesting en vreugde in het
leven te geven ook al is dat leven niet altijd zo rooskleurig.

https://www.youtube.com/watch?v=-OyXpzd6WBk
Beautiful that way - Noa

Mooi op die manier

Smile, without a reason why
Love, as if you were a child
Smile, no matter what they tell you
Don't listen to a word they say
'Cause life is beautiful that way

Lach, zonder reden
Liefde, alsof je een kind was
Lach, het maakt niet uit wat ze je vertellen
Luister niet naar een woord dat ze zeggen
Want het leven is mooi op die manier

Tears, a tidal-wave of tears
Light that slowly disappears
Wait, before you close the curtain
There's still another game to play
And life is beautiful that way

Tranen, een vloedgolf van tranen
Licht dat langzaam verdwijnt
Wacht, voor je het gordijn sluit
Er is nog steeds een ander spel
om te spelen
En het leven is mooi op die manier

Here, in his eyes forever more
I will always be as close as you
remember from before.
Now, that you're out there on your own
Remember, what is real and what
we dream is love alone.
Keep the laughter in your eyes
Soon, your long awaited prize
Well forget about our sorrow
And think about a brighter day
'Cause life is beautiful that way

Hier, in zijn ogen voor altijd meer
Ik zal altijd zo dicht bij zijn
Als je je herinnert van vroeger.
Nu, dat je daarbuiten bent op jezelf
Herinner, wat echt is
En wat we dromen is alleen liefde.
Hou het plezier in je ogen
Binnenkort, je lang verwachte prijs
Dus vergeet je zorgen
En denk aan een vrolijker dag
Want het leven is mooi op die manier

3j’s – Wiegelied
Een ander lied in de loop der jaren vaak bij een doop gebruikt, waar het kon met
projectie van de schitterende videoclip die alles zegt.
Een ode aan de onvoorwaardelijke liefde van ouders voor hun kinderen…
Marcus zou zeggen:`Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.' (Mc 1, 11b)

https://www.youtube.com/watch?v=T0ws23jfHT8
Ik betover je voor het slapen gaan, spreek een goed woord en raak je aan
engelenkoren zingen straks je naam
Nu ben je nog zo'n kleine vent en zolang jij de mijne bent
Ben ik voor jou, en pas mijn leven aan.
Maak ik je blij wanneer je huilt, voel ik me rijk wanneer je lacht naar mij
Breek ik het ijzer met m’n hand, voel ik me wijzer dan de krant van morgen,
Zal voor je zorgen, kleine man: Lag het aan mij dan zou jij eeuwig leven
La la la la la la lala la la
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