FEEST VAN DE DOOP VAN DE HEER – JAAR B

INTROITUS

(Ps. 44, 8)

Dilexisti iustitiam, et
odisti iniquitatem: propterea unxit te Deus,
Deus tuus, oleo laetitiae
prae consortibus tuis.

Rechtvaardigheid hebt
Gij liefgehad en onrecht
gehaat; daarom heeft God,
uw God, U gezalfd met olie
der vreugde, en U geplaatst
boven uw gelijken.

ZEGENING VAN HET WIJWATER EN BESPRENKELING

Dominum Deum
nostrum, fratres
carissimi, suppliciter
deprecemur, ut hanc
creaturam aquae
benedicere dignetur,
super nos aspergendam
in nostri memoriam
baptismi. Ipse autem nos
adiuvare dignetur, ut
fideles Spiritui, quem
accepimus, maneamus.
Omnipotens sempiterne
Deus, qui voluisti ut per
aquam, fontem vitae ac
purificationis principium,
etiam animae mundarentur aeternaeque vitae
munus exciperent,
dignare, quaesumus,
hanc aquam benedicere,
qua volumus hac die tua,

Broeders en zusters, laten
wij met aandrang bidden
tot God, onze Heer, dat
Hij Zijn zegen wil zenden
over dit water, waarmee
wij besprenkeld worden
ter herinnering aan ons
doopsel. Hij moge ons
helpen om trouw te
blijven aan de Geest
Die wij eens hebben
ontvangen. Almachtige
eeuwige God, het is Uw
wil dat het water, bron
van leven en middel tot
reiniging, ook de ziel van
de mens zuivert en hem
eeuwig leven schenkt.
Wij bidden U, Heer: zegen
dit water waardoor wij
gesterkt willen worden
op deze dag die Gij hebt

Domine, communiri.
Fontem vivum in nobis
tuae gratiae renovari et
ab omni malo spiritus et
corporis per ipsam nos
defendi conce- das, ut
mundis tibi cordibus
propinquare tuamque
digne salutem valeamus
accipere. Per Christum
Dominum nostrum.
Amen.

gemaakt. Laat door dit
water opnieuw in ons
de bron opwellen van
Uw genade en laat ons
gevrijwaard blijven voor
alle kwaad naar lichaam
en geest zodat wij, zuiver
van hart, tot U kunnen
naderen en waardig zijn
Uw heilsgaven te
ontvangen. Door Christus
onze Heer. Amen.

NA DE BESPRENKELING

Deus omnipotens nos a
peccatis purificet, et per
huius Eucharistiae celebrationem dignos nos
red- dat, qui mensae
regni sui participes
efficiamur. Amen

Moge de Almachtige God
ons reinigen van zonden
en ons door de viering van
de Eucharistie, waardig
maken eens aan te zitten
aan Zijn tafel in het
Koninkrijk. Amen.

OPENINGSRITUS
Ordo Missae

Orde van Dienst

GLORIA

EER AAN GOD

GEBED

Almachtige eeuwige God, toen Christus in de
Jordaan gedoopt was en de Heilige Geest op Hem
neerdaalde, hebt Gij Hem geopenbaard als uw
welbeminde Zoon.
Wij bidden U: laat ook op ons, uw aangenomen
kinderen, die herboren zijn uit water en Heilige
Geest, altijd uw welbehagen rusten. Door onze Heer.
LITURGIE VAN HET WOORD
EERSTE LEZING

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

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."
Woord van de Heer - Wij danken God.
ANTWOORDPSALM
KEERVERS:

uit psalm 28 (29)

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. Keervers
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! Keervers
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.
Keervers
TWEEDE LEZING

(Handelingen 10, 34-38)

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: “Nu besef
ik pas goed, dat er bij God geen aanzien van persoon
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 Nazaret 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.” Woord van de Heer - Wij danken God.
ALLELUIA

(Ps. 117, 26-27)

Alleluia. Gezegend die komt in de Naam van de Heer:
God is de Heer en Hij heeft ons verlicht. Alleluia.
EVANGELIE (Marcus 1, 7-11)
In die tijd predikte Johannes: “Na mij komt die sterker is
dan ik, en ik ben niet waardig 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.” Woord van de Heer - Wij danken God.
HOMILIE
CREDO

GELOOFSBELIJDENIS

VOORBEDEN
EUCHARISTISCHE LITURGIE
OFFERTORIUM

(Ps. 117, 26-27)

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.
DIENST VAN DE EUCHARISTIE (Laus Deo 262-263)
GEBED OVER DE GAVEN

Heer, aanvaard de gaven die door uw gelovigen zijn
gebracht op de dag waarop uw geliefde Zoon is

geopenbaard. Laat deze gaven opgaan in het offer
van Christus, die in zijn barmhartigheid de wereld
wilde reinigen van zonden. Die leeft en heerst in de
eeuwen der eeuwen.

COMMUNIERITUS

PREFATIE

(van de Doop des Heren)

Vere dignum et iustum Heilige Vader, machtige
est, aequum et salutare, eeuwige God, om recht
nos tibi semper et
de doen aan uw
ubique gratias agere:
heerlijkheid, om heil en
Domine, sancte Pater, genezing te vinden zullen
omnipotens aeterne
wij U danken, altijd en
Deus:
overal.
Qui miris signasti mys- Gij hebt in het water van
teriis novum in Iordane de Jordaan het nieuwe
lavacrum, ut, per vocem doopsel geopenbaard door
de caelo delapsam, habi- wonderlijke tekenen: een
tare Verbum tuum inter stem klonk uit de hemel
homines crederetur: et, om te getuigen dat uw
per Spiritum in
Woord onder de mensen
columbae specie
woonde. De Geest daalde
descendentem, Christus neer in de gedaante van
Servus tuus oleo perungi een duif en zalfde uw
laetitiae ac mitti
dienaar Christus om aan
ad evangelizandum pau- armen de blijde boodschap
peribus nosceretur.
te brengen. Daarom, met
Et ideo cum caelorum de Engelen in de hemel,
Virtutibus in terris te
verheerlijken wij U op
iugiter celebramus,
aarde zolang er woorden
maiestati tuae sine fine zijn, en zingen U toe vol
clamantes:
vreugde:
SANCTUS & BENEDICTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt caeli et terra
glória tua. Hosánna in
excélsis. Benedictus qui
venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.
EUCHARISTISCH GEBED

HEILIG,
Heilig, heilig, heilig, de Heer,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van
Uw heerlijkheid. Hosanna in
den hoge. Gezegend Hij, die
komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Ordo Missae

Orde van Dienst

PATER NOSTER

ONZE VADER

AGNUS DEI

LAM GODS

COMMUNIE
COMMUNIE-TEKST (Joh. 1, 32 en 34)
Dit is degene van wie Johannes de Doper heeft gezegd: ik
heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Hij is de Zoon van
God.
GEBED NA DE COMMUNIE

Heer, wij zijn met uw heilige gaven gevoed en doen
een beroep op uw goedheid: laat ons altijd luisteren
naar uw eniggeboren Zoon om uw kinderen te
worden genoemd en het ook werkelijk te zijn.
Door Christus onze Heer.
SLOTRITUS
MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING

(Marcus 1, 7-11)
“Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde;
in U heb Ik welbehagen.”
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