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FEEST VAN ‘S HEREN DOOP

‘Nu besef ik pas goed, dat er
bij God geen aanzien van persoon
bestaat maar dat ieder, uit welk volk ook,
die Hem eerbiedigt en het goede doet
Hem welgevallig is.’
(Handelingen 10
tweede lezing van dit weekend)
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VOORAF

Orgel

INTREDE.
Lied.

Er is licht, er is donker
t.: M. Zagers
en het is goed.
m.: W. Vogel
Licht om al wat groeit en bloeit
van harte te bewonderen,
donker om de sterren
aan de hemel te zien flonkeren.
Er is licht, er is donker - zo is het goed.
Er is zomer en winter
en het is goed.
Zomer om te reizen zonder
zorgen heel de wereld rond,
winter om te rusten
met de aarde die op adem komt.
Er is zomer en winter - zo is het goed.

WELKOM.
‘Nu besef ik pas goed, dat er
bij God geen aanzien van persoon
bestaat maar dat ieder, uit welk volk ook,
die Hem eerbiedigt en het goede doet
Hem welgevallig is.’ (Hand. 10)
Ooit - al wat langer geleden werden kinderen gedoopt om hen
tot kind van God te maken.
Ooit - het is nog niet voorbij werden kinderen door de doop
lid van deze of die kerkgemeenschap.
Ooit - her en der nog steeds bracht dit sacrament scherpe scheiding
tussen gedoopt en ongedoopt.
Maar, gelukkig, verandert de tijd
en met de tijd mens en mentaliteit.
Welkom u allen hier samen
omwille van elkaar in Gods naam.
Lied.

Er is spreken en zwijgen,
zo is het goed
Spreken om te zingen
van het goede dat de aarde geeft,
zwijgen om te horen
wat geheimvol in ons mensen leeft.
Er is spreken en zwijgen - zo is het goed.

SCHULD BEKENNEN.
V.

Waak over je gedachten . . .
straks worden het je woorden.
Waak over je woorden . . .
Straks worden het je daden.

+
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Waak over je daden . . .
straks worden het gewoonten.
Waak over je gewoonten . . .
straks worden het je geweten.
Waak over je geweten . . .
straks wordt het je hele wezen.
A.:

VERGEVEN WIJ ELKAAR EN
GOD EN GOED ONS ALLEN.

BEZINNING.
Lied.

Om een mens te zijn; c1
H. Jongerius/Psalmodia sacra 1715

Voor wat werklijk van waarde is
valt geen prijs te noemen
en geen loon te bepalen.
Lied.

Om een mens te zijn; c2

Voor diepe verwondering
is geen woord te vinden
en geen uitleg toereikend.
Lied.

Om een mens te zijn; c3

Over ‘vanwaar, waarheen,
waartoe met en in het leven’
wordt nooit het laatste woord gezegd.
Lied.

Om een mens te zijn; c4

GEBED.
Alles van waarde is weerloos;
het eigenlijke niet
in woorden te vatten;
vanwaar, waarheen, waartoe
onuitsprekelijk. Toch noemen en vieren wij
U als God en Goed
om wat U heilig is
naam te geven, waar te maken; om wat niet te zeggen is
tot klinken te brengen; om bij tij en ontij
vaste grond te voelen en
bedacht op U onze weg te gaan
van tijd tot eeuwigheid.
AMEN.
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Lied.
A.:

K.:
A.:

We zijn geen vreemden voor elkaar t.: M. Zagers
al spreken we andere talen.
m.: W. Vogel
We zijn geen vreemden voor elkaar
we zijn van één zon de stralen.
We vormen een geheel
en jij en ik zijn deel waar één mens lijdt
lijdt heel de wereld.

EERSTE LEZING.

Jesaja 42,1-4.6-7

Zo spreekt de Heer:
‘Dit is de dienaar die Ik steun,
de uitverkorene die Mij ligt.
Van mijn geest vervuld, brengt hij
gerechtigheid in de wereld. Hij roept niet, schreeuwt niet en
zet op straat geen stem op.
Het geknakte riet breekt hij niet,
de kwijnende vlaspit dooft hij niet;
waarachtig en oprecht zal hij zijn.
Onvermoeibaar en ongebroken laat hij
op aarde gerechtigheid zegevieren;
verre kusten zien uit naar zijn woord.
Ik, de Heer, roep hem, neem hem bij de hand,
waak over hem en maak hem tot teken
van mijn trouw en een licht voor de volken.
Blinden zal hij de ogen openen,
gevangenen uit hun kerker bevrijden
en allen die in het duister dolen
van hun benauwenis verlossen.’
Lied.
A.:

K.:
A.:

We zijn naar ‘t zelfde beeld gevormd
al zien we met andere ogen.
We zijn naar ’t zelfde beeld gevormd
door één Levensgeest bewogen.
We vormen een verband,
zijn aan elkaar verwantwaar één mens sterft
sterft heel de wereld.

HET EVANGELIE.

Matteüs 3,13-17

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot
Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde hem tegenhouden: ‘Ik heb uw doopsel
nodig en gij komt tot mij ?’ Jezus antwoordde: ‘Laat
het gebeuren; want zo past het ons al wat is vastgesteld
te volbrengen. Toen liet Johannes hem toe.
Nadat Jezus gedoopt was, steeg hij terstond uit het
water. De hemel ging open en hij zag Gods geest als
een duif neerdalen en over hem komen. En een stem
sprak: ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik
welbehagen heb.’
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Lied.
A.:

K.:
A.:

We zijn een leven onderweg
al volgen we andere wegen.
We zijn een leven onderweg
en wie komt geen ander tegen.
De grond van dit bestaan
in vrede samengaanwie één leven redt
redt heel de wereld.

MEDITATIE.
In de katholieke geloofstraditie is het al lang niet meer
gebruikelijk dat volwassenen zich laten dopen.
Als het al gebeurt, dan is het vaak omdat een
trouwpaar hun huwelijk kerkelijk wil laten inzegenen,
maar één van de partners is vroeger niet als kind
gedoopt. Een vrijwillige en bewuste keuze van
volwassenen dus. Bij zo’n gelegenheid wordt de doop
gewoonlijk gecombineerd met de eerste communie.
Doorgaans is dopen iets geworden wat je met jonge
kinderen, met baby’s doet. Het is dan ook een
beslissing van de ouders en dat is één van de redenen
waarom veel ouders er niet meer voor kiezen.
Ze zeggen ‘niet voor het kind te willen beslissen’,
het kind moet later zelf kunnen uitmaken of het wel of
niet bij een kerk wil horen, hun kind moet later zélf
kunnen kiezen.
Aan de ene kant is het niet meer dan terecht en een
goede ontwikkeling van de moderne tijd om
geloof en godsdienst niet te associëren met
of te koppelen aan regel, plicht en dwang zoals dit eeuwen en eeuwen lang wel gebeurd is.
Aan de andere kant is het jammer dat vele jonge
ouders in de doop van hun kind niet meer
dan een zeer beperkte en verengde betekenis zien:
als opname in en toegang tot het instituut kerk.
Wanneer hier in deze, onze gemeenschap
kinderen worden gedoopt, wordt dit duidelijk
vanuit een ander, meer religieus idee gedaan.
Zoals onlangs bij ‘n doop hier nog te horen was:
Als jullie hier je kind willen dopen,
dan doen jullie dit niet, zoals eertijds,
om het witter te wassen
dan het van zichzelf al is;
of om het in te lijven bij een kerk
voordat ‘t zelf meepraten of kiezen kan.
Jullie willen in een weids
- wie weet oneindig - perspectief
stilstaan bij dit nieuwe leven,
om met woord en gebaar te vieren
wat jullie in het leven zien,
waarop je hoopt voor je kind,
aan wat voor toekomst
je het wilt en bidt
te kunnen toevertrouwen.
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Vrijheid is iets anders dan vrijblijvendheid.
Niemand kan een ander nog voorschrijven
wat en hoe te geloven; en dat is natuurlijk heel goed.
Maar kunnen mensen, jong of oud, een gelovige
levenswandel ontwikkelen als zij geen echt
sprekende verhalen en symbolen krijgen aangereikt,
waaruit zij voor hun eigen leven betekenis, oriëntatie,
houvast kunnen putten ?
Een spin weeft een fraai web, kwetsbaar maar tegelijk
stevig en elastisch. De levende en niet-levende dingen
waaraan hij zijn web hecht, worden hem vanuit zijn
omgeving aangereikt - een tak, een raamkozijn of
een autospiegel.
Zo is ‘t ook met geloof en levensbeschouwing van
mensen die zich de jaren door ontwikkelen tot een
complex, kwetsbaar en toch stevig netwerk, waarin zij
verstrikt kunnen raken maar dat hen ook tot steun,
veilig vangnet kan dienen.
En vooral voor kinderen geldt, dat zij daarbij
onmisbare punten van houvast nodig hebben:
‘inslaande’ verhalen en sprekende beelden,
uitdagende symbolen en geheimvolle rituelen waaraan zij zich kunnen optrekken,
waartegen ze zich ook kunnen afzetten,
die ze gaande weg met hun eigen betekenissen en
ervaringen invullen.
Krijgen ze niets aangereikt, worden ze in niets
mee op weg genomen en getuigt de omgeving
waarin ze opgroeien levensbeschouwelijk
van een leegte, dan is er later nog maar weinig
‘eigen keuze’ mogelijk.
Het nieuwe ontwikkelt zich niet uit het niets, maar uit
het oude dat van nieuwe betekenissen voorzien wordt.
Je koopt geen jas alleen omdat die zo mooi en
uitnodigend in de etalage prijkt, maar
omdat je hem gepast hebt en omdat ie zo lekker zit.
Zo mogen we misschien ook wel het verhaal over
Jezus’ doop in de Jordaan lezen, waarin Matteüs
Jezus laat zeggen:
’Het past ons
al wat is vastgesteld te volbrengen.’
Juist deze evangelist wil heel duidelijk maken
dat Jezus vast geworteld is in de joodse traditie.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat Jezus van Nazaret
‘n nieuwe godsdienst wilde stichten.
In zijn handelen en spreken is hij op zoek
naar de kern van de geloofstraditie, waarin hij stond.
Kort na zijn dood was er dan ook amper verschil
tussen het jodendom en het prille christendom.
‘Willen godsdiensten en kerk nog enigszins leven
verwekkend zijn dan moeten ze uit de greep komen
van het begrip en gegrepen worden door het symbool.
En we dienen situaties waar het visioen verdrongen
wordt door het nuttigheids-denken buiten de kerk of
het dogmatisch denken binnen de kerk, wij dienen die situaties open te breken.’
(Tjeu van den Berk)
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Het nieuwe ontwikkelt zich zelden of nooit
uit het niets, maar uit het oude dat zoekend en tastend
nieuwe betekenis krijgt.
Ondergedompeld worden in sprekende verhalen en
beelden, in levende symbolen en rituelen
om zo je eigen stemming, bestemming te vinden.
Leven, mensen vragen erom.
Kort orgel
BELIJDENIS

lied; t.: M. Zagers
m.: W. Vogel

A.:

Om God te leven heeft Hij mensen
aan de rand van dood en samenleven
een open hand gegeven maar meer nog:
geloof, geloof in zichzelf en het leven.

K.:

Zoveel mensen aangetast
in hun eigenwaarde
anders-zijn het wordt een last
een lot zwaar mee te dragen.

A.:

Om God te leven heeft Hij mensen
aan de rand van dood en samenleven
een open hand gegeven maar meer nog:
geloof, geloof in zichzelf en het leven.
Niemand meer of minder mens:
‘Laat je zien en horen,
beeld van God, zo onbegrensd
en mooi, te mooi voor woorden.’

A.:

Om God te leven heeft Hij mensen
aan de rand van dood en samenleven
een open hand gegeven maar meer nog:
geloof, geloof in zichzelf en het leven.

ONDERBREKING.

Brood en beker
Collecte
Orgelspel

BROOD EN BEKER.
Een stem die ons roept
boven alles uit;
een hand die ons leidt
door alles heen;
een woord dat ons vraagt
telkens weer;
een einder die ons trekt
alle dagen ons gegeven.
een glimp van U
in het brood gebroken
het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
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GEDACHTENIS.
Bid voor die huiveren en tobben;
er zijn er zoveel.
Bid voor die meelevend bijstaan;
er is zoveel vraag naar.
Bid voor die van ons zijn heengegaan
en die we missen.
In eerbiedige gedachtenis noemen we bij naam:
Denk ook aan hen, jonge mensen,
die op vredesmissie gestuurd
oplopen tegen dodelijk geweld.
Dat geen offer voor niets gebracht,
geen mens vergeefs geboren wordt.
Lied.
K.:
A.:
K.:

K.:
A.:

t.: Marcel Zagers
m.: WillemVogel

Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.
Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.
Het zaad in de aarde gestorven, leeft.
Gezegend de mens die gestreden heeft
geleefd op hoop van zegen
voor echt en recht allerwegen.
Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.
Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.

GEBED AAN TAFEL.

Woord en lied

Waar Hij was
die mens Jezus Christus
kwamen lammen in de benen,
gingen doven de oren open,
vielen blinden de schellen
van de ogen waar Hij was
vluchtten kramp en koorts
uit het lijf van de mensen waar Hij was
werd de besmette melaatse
in de kring opgenomen,
zieken de straffende vinger Gods
uit het hoofd gepraat waar Hij was
werden brood en vis
van harte gedeeld
en groeide uit
amper iets voor één
overvloed voor allen -
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waar Hij was
verliet God zijn hoge hemel
en werd een vader die
leeft en lijdt in mensen.
Lied.

Een glimp van U in het brood m.: W. Vogel
gebroken, het leven gedeeld; t.: P. Verhoeven
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Vanaf de berg zag Hij
de wereld op zijn kop:
‘Zalig de armen, want
je bent niet gelukkig
om wat je bezit
en je wordt niet rijk
van wat je hebt.
Zalig die van wapens
niet willen weten,
ze winnen de wereld
zonder geweld;
Zalig die
hun zinnen zuiveren,
ze vinden God
in het diep van hun hart;
Zalig die deemoedig zijn,
als een kind bij moeder
zijn ze geborgen bij God.
In dit vertrouwen heeft hij
van de wereld afscheid genomen

Lied.

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Hij nam brood,
uit koren gekneed,
zegende, brak het en zei:
Dit ben ik en ik beloof u vast,
dat ge zult eten en drinken
aan mijn tafel;
neem het, eet het.
Hij nam de beker,
uit druiven geperst,
zegende die, reikte hem over en zei:
Neem deze beker van mij aan
en geef hem door,
want ik zal er pas weer van drinken
wanneer alles zal zijn voltooid.
Doe wat ik heb gedaan
en vergeet me niet.
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Lied.

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Bij leven niet begrepen
en in de steek gelaten,
gedoemd te worden vergeten is Hij onweerstaanbaar
doorheen de dood tot leven gekomen is Hij voor allen die in Hem
hun ware aard en God herkennen
geworden die Hij is:
de mens een naaste, God een zoon.
Bid
zoals Hij gebeden heeft.

ONZE VADER.
COMMUNIE.

Brood en
leven delen.

Deel brood en beker.
Deel met Hem het leven
waarin wij één zijn en
waarvan God het hart is.
ONDER DE UITREIKING.
Lied.
GEBEDEN.
Lied.

Woord en lied
Gij hebt woorden
Henk Jongerius/Byzantijns

Niet om een groot huis,
maar een warm thuis niet om een hoog loon,
maar oprechte voldoening niet om veel drukte,
maar hartelijke medemensen daarvoor bid ik.
Lied.

Gij hebt woorden

Om vrede in de wereld,
vrede met mezelf om trouw aan elkaar,
vertrouwen in het leven om rust in ons bestaan,
berusting als het zover is daarvoor bid ik.
Lied.

Gij hebt woorden

Niet om de prestatie,
maar een dienst bewijzen niet om een pluim op de hoed,
maar dankbaar ‘t te kunnen niet om geprezen te worden,
maar als vanzelf graag gedaan daarvoor bid ik.
Lied.

Gij hebt woorden

ZEGENWENS.
ZEGENEN WIJ ELKAAR BIJ
ALLES WAT TE DOEN STAAT
ALLES WAT WE BELEVEN MOGEN
ALLES WAT ONS OVERKOMT.
ZEGENEN WIJ ELKAAR IN
HET LEVEN DAT WIJ DELEN
ZO KWETSBAAR ALS HET IS.
EN DIE GOD EN GOED IS
ZEGENE ONS IN DE NAAM
VAN VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST.
AMEN.
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