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Orgelmuziek
Begroeting
Korte stilte
Gebed om ontferming
Vg:

Bidden wij om ontferming daar waar wij tekortschoten om
betekenis te geven aan ons doopsel

Allen:

Heer, ontferm U!

Vg:

Wij vragen U om licht in de duisternis van onrecht, ziekte,
angst en verdriet

Allen:

Christus, ontferm U!

Vg:

Zo prijzen wij uw Naam, want uw barmhartigheid heeft geen
einde. Laat ook op ons uw Goede Geest rusten.

Allen:

Heer, ontferm U over ons!

Gebed
Eerste lezing (Jesaja 42, 1-4. 6-7)
Uit de Profeet Jesaja
Zo spreekt de Heer: "Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun, Mijn
uitverkorene in wie Ik behagen schep: Mijn geest stort Ik over Hem uit,
Gerechtigheid laat Hij stralen over de volken. Hij roept niet, Hij schreeuwt
niet en op straat verheft Hij zijn stem niet. Het geknakte riet zal Hij niet
breken, de kwijnende vlaspit niet doven, in waarheid zal Hij de
gerechtigheid laten stralen. Onvermoeid en ongebroken zal Hij op aarde
gerechtigheid laten zegevieren: De verre kusten zien uit naar zijn leer. Ik,
de Heer, roep U in gerechtigheid, Ik neem U bij de hand en waak over U
en maak U voor de mensen tot het teken van mijn verbond en tot een
licht voor de volken. Blinden zult Gij de ogen openen, gevangenen uit hun
kerker bevrijden en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten."
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Orgelmuziek
Evangelie (Marcus 1, 7-11)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
In die tijd predikte Johannes: Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben
niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik
heb u gedoopt met water maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.
In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan
door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water
opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich
neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, mijn
veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Geloofsbelijdenis
Vg:

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus zijn Zoon gezonden heeft.

Allen:

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Vg:

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap
en liefde voor elkaar.
Ik geloof in de Geest
die ons tot liefde roept.

Allen:

Hij schenkt ons aan elkaar
als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen
in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Aanbrengen van zevenarmige kandelaar
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DIENST
Vg:

VAN

DE

TAFEL

Eeuwige,
Gij licht op in mensen die samenkomen om met elkaar te delen.
Bij het licht dat wij hebben ontstoken, gedenken wij Uw Zoon, Jezus
Christus. Bij zijn doop in de Jordaan klonk U stem:
‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.’
Ook wij mogen verzekerd zijn van uw oneindige liefde voor ieder
mens. Geef ons vandaag nieuwe kracht om te leven als mensen van
het licht, in navolging van uw Zoon Jezus Christus.
Volgens de kerkleraar Augustinus is het Onze Vader als het ware
ons dagelijks doopsel. Laat ons daarom bidden:

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.
Amen
Intenties
Vredeswens
Uitnodiging tot bezinning
Vg:

Eeuwige, met het Licht van de Paaskaars en de zeven kaarsen

op het altaar gedenken wij het leven en sterven van Jezus
Christus, Uw Zoon.
Maak ons tot mensen, die als zusters en broeders voor elkaar
een lichtend voorbeeld zijn. Om ons open te stellen en in te
keren tot Hem die heel ons leven draagt, nodig ik u uit voor
een kort meditatief moment.
Stilte
Voorbeden
Na iedere voorbede bidden wij samen: Gij, nabije God, verhoor ons gebed
Zending en zegen
Orgelmuziek
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