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Introïtus
Alle gij volken, klapt in de handen, juicht Gode toe met blijde jubel.
Want ontzaglijk is de Heer, de Allerhoogste, Koning in almacht over heel de aarde
Psalm 47, 2-3

Uitnodiging tot de communie
Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in
hun kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en
met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren.
Wie de communie niet kan of wil ontvangen, is uitgenodigd om
samen met de communicanten naar voren te komen en bij het altaar een zegen te
ontvangen. Men kruist daartoe de armen voor de borst.

INTROÏTUS
Gezang 728 (gezangboek blz. 927)
INLEIDING
Genade zij u en vrede van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest.
Amen.
Ik zal opgaan tot het altaar Gods
tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.
SCHULDBELIJDENIS
 Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Laten wij onze schuld belijden in
vertrouwen op Gods barmhartigheid.
Voor U belijden wij,
almachtige God,
voor heel uw kerk
en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben,
in gedachte, woord en daad,
in het kwade, dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden,
en geef dat wij U mogen dienen;
vernieuw daartoe ons leven
door Christus, onze Heer.
De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,
vergeve onze zonden
en geleide ons tot het eeuwige leven.
Amen
KYRIE EN GLORIA
Mis 14 (gezangboek blz. 1214)

GEBED VAN DE DAG
De Heer zij met U
en met uw geest
Laat ons bidden
(korte stilte voor gebed)
Eeuwige God,
Gij hebt uw kerk gebouwd
op de grondslag van apostelen en profeten
en Jezus, uw Zoon is de hoeksteen;
geef dat wij één van geest worden
en een heilige tempel,
waarop uw welbehagen rust.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Allen gaan zitten

De kinderen krijgen het licht mee en gaan naar de kinderkerk.
EERSTE SCHRIFTLEZING: 1 Koningen 19,19-21
GRADUALE Gezang 208 (gezangboek blz. 30)
TWEEDE SCHRIFTLEZING: Galaten 5, 1 en 13-25
HALLELUJA Gezang 431 (gezangboek blz. 410)
EVANGELIE: Lucas 9, 51-62
Acclamatie op het evangelie:

PREEK
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Meditatief orgelspel

DOOP VAN JORIS CORNELIS VAN ROOKHUIJZEN

Ouders Esther Charissa Suurmond-van Rookhuijzen, Jan Zacharias van Rookhuijzen,
zus Floor Anna van Rookhuijzen en de doopborgen Jeannine Suurmond-Formont,
Yohann Formont en hun kinderen Lucien en Freya komen met de dopeling naar de
altaarruimte.
PRESENTATIE
Wanneer de dopeling in de kerk is gebracht, zegt de priester:
Onze Heer Jezus Christus
heeft na zijn verrijzenis uit de doden
tot zijn leerlingen gezegd:
“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen
en doopt hen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest;
en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.
En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”
De priester richt zich tot de ouders en de doopborgen en zegt:
Esther en Jan,
jullie zijn vandaag met jullie zoon in Gods huis gekomen
om hem door de doop
te laten opnemen in de kerk,
om hem te laten opgroeien
in geloof, hoop en liefde,
om hem te laten onderwijzen
in Gods heilzame aanwijzingen voor dit leven

en om de verlossing met ons te vieren.
Wij danken God, die jullie dit in het hart heeft gegeven.
Gezegend de Naam van de Heer.
NAAMGEVING EN KRUISTEKEN
De priester vraagt:
Esther en Jan, welke naam hebben jullie aan jullie zoon/dochter gegeven?
Joris Cornelis
Vervolgens zegt de priester:
Moge deze naam geschreven staan
in het boek des levens
en gegrift in de palm van Gods hand.
De priester neemt het kind in zijn armen en zegt:
In de naam van Jezus,
die kinderen in zijn armen nam en zegende,
ontvangen wij als zijn gemeente Joris Cornelis met blijdschap in ons midden.
Wij tekenen  Joris Cornelis met het kruis
van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus,
want het is door het kruis,
dat de vreugde in de wereld is gekomen.
De priester maakt een kruisteken over het voorhoofd van het kind en reikt het kind
over aan zijn ouders en zus, waarna dezen en de doopborgen eveneens het kruisteken
maken over het voorhoofd van het kind.
HANDOPLEGGING
De priester legt het kind de handen op en zegt:
Heer onze God,
Gij hebt uw Zoon in de wereld gezonden
om de macht van de boze te breken
en de geest van het kwaad in ons te doven.
Wij vragen U: leg uw hand op Joris Cornelis,
opdat hij mag weten,
tot welke hoop hij geroepen is
en hoe rijk en heerlijk het erfdeel is van uw heiligen.
Laat hem door de kracht van het lijden en sterven

van Jezus Christus en van zijn verrijzenis
nooit alleen in het donker gaan,
maar verlicht zijn levensweg door uw Geest.
Geef, dat hij alle dagen van zijn leven zich gesterkt weet
door uw nabijheid.
Amen.
De priester raakt met de vingers de oren en de mond van het kind aan en zegt:
In de naam van Jezus,
die de oren opende van wie niet kon horen
en de tong losmaakte van wie niet kon spreken:
Effata! word geopend,
opdat je met blijdschap Gods woord mag horen
en zijn lof verkondigen.

Ouders, zus, doopborgen, misdienaars en priesters begeven zich met de dopeling naar
de doopvont bij de ingang van de kerk. Daarbij zingen allen:

GELOOFSBELIJDENIS
De priester richt zich tot de gemeente:
Zusters en broeders,
opdat hij die de doop zal ontvangen
zich gedragen mag weten door het geloof van de kerk,
willen wij samen dit geloof belijden:
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen van de doden,
die opgestegen is ter hemel,
zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader
vandaar zal hij komen oordelen
de levenden en de doden
Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven.
Amen.

DOOPBELOFTEN
De priester vraagt de gemeente:
Zusters en broeders, wilt u Joris Cornelis,
voor zover in uw vermogen ligt,
helpen te groeien in het geloof
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in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus
en wilt u haar/hem helpen Christus na te volgen?
Ja, dat willen wij.
De priester vraagt de ouders:
Beloven jullie Joris Cornelis,
die aan jullie is toevertrouwd,
met liefde en zorg te omringen?
Dat beloven wij.
Beloven jullie Joris Cornelis op te voeden
in de geest van het evangelie van Jezus Christus
en hem in liefde trouw te blijven
welke weg hij in de toekomst ook zal gaan?
Dat beloven wij.
Beloven jullie elkaar en Joris Cornelis
aan God aan te bevelen
en hem te helpen het kwade te overwinnen
door het goede te doen?
Dat beloven wij.
Willen jullie dat Joris Cornelis gedoopt wordt?
Ja, dat willen wij.

BEDIENING VAN DE DOOP
De priester stort driemaal water op het hoofd van de dopeling en zegt:
Joris Cornelis, ik doop je in de Naam van de  Vader
en de  Zoon
en de  heilige Geest.
Amen.
De priester zalft de gedoopte kruisgewijs op het hoofd met het chrisma en zegt:
De almachtige God,
Vader van onze Heer Jezus Christus,
heeft je doen herboren worden

uit het water en de heilige Geest
en geeft je deel aan de vergeving der zonden.
Hij verzegele  je met het teken
van zijn Gezalfde -Christuswiens naam jij voortaan mag dragen.
BEVESTIGING VAN HET NIEUWE LEVEN
De priester legt het witte doopkleed op de nieuwgedoopte en zegt:
Jij die in Christus bent gedoopt,
jij hebt je met Christus bekleed.
De doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken en aan de ouders overhandigd.
Ontvangt voor Joris Cornelis
het licht van Christus,
het waarachtige licht,
dat voor alle mensen is verschenen.
Dat Joris Cornelis door het leven mag gaan
als een kind van het licht.
De priester zegt tot de nieuwgedoopte:
Joris Cornelis, ga in vrede het nieuwe leven in.
De priester zegt tot de ouders en de doopborgen:
Esther en Jan, Jeannine en Yohann, Lucie en Freya,
omring Joris Cornelis met jullie liefde,
wees gelukkig met elkaar
en de Heer zij met jullie.
De kinderen krijgen een lichtje en trekken samen met de nieuwgedoopte, zijn ouders,
zus, doopborgen, misdienaars en priesters in een processie door de kerk en delen uit
van het licht van de doopkaars.
Als processiezang wordt meermaals gezongen:

2 O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.
3 Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie honge͜rig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

VOORBEDEN
Laat ons in vrede bidden tot de Heer, onze God,
Acclamatie op de intenties: Gezang 318:
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De laatste voorbede bevat een uitnodiging tot persoonlijk gebed, waartoe enige stilte
in acht genomen wordt. Daarna zegt de priester:
God, die blijkens de kracht die in ons werkt
bij machte zijt meer dan overvloedig te doen
boven al wat wij vragen of denken
U zij de heerlijkheid
in de kerk en in Christus Jezus
tot in alle geslachten
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

VREDEGROET
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De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en gedachten bewaren
in Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Geeft elkaar de vrede!
De gelovigen brengen elkaar de vredegroet door degenen die om hen heen staan met
een woord van vrede de hand te schudden of toe te knikken.
OPDRACHT VAN DE GAVEN
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht en de
altaartafel wordt klaargemaakt, zingen allen Gezang 822
(gezangboek blz. 1095) en worden geldelijke gaven geofferd voor
de instandhouding van de eigen Parochie.
Desgewenst kunt u aan de collecte bijdragen door de QR-code
hiernaast te scannen met uw bank-app op uw smartphone.
OPDRACHT VAN DE GAVEN
Bid, zusters en broeders,
dat onze offerande aanvaard mag worden
door God, de almachtige Vader.
De Heer neme de offerande aan uit uw handen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot heil van ons
en van zijn gehele heilige kerk.
Amen.
GEBED OVER DE GAVEN
Verleen ons, Heer,
door deze geheimen
de genade om U te volgen
op de weg der gerechtigheid
en geef ons de kracht
om uw Naam te eerbiedigen.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Allen zitten

EUCHARISTISCH GEBED

De priester zingt de prefatie.
Allen antwoorden door in te stemmen met de engelenzang:
HEILIG
Mis 14 (gezangboek blz. 1222)
Allen knielen en de priester vervolgt het 11de eucharistische gebed.
Na de woorden
Door Jezus Christus,
met hem en in hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid
stemmen allen aldus in met het eucharistische gebed:
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HET GEBED DES HEREN
Laat ons bidden. Aangespoord door het woord van de Heer en door goddelijke
lering onderwezen, durven wij spreken:

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

HET BREKEN VAN HET BROOD

LAM GODS, Mis 14 (gezangboek blz. 1224)
COMMUNIE
Zalig zij, die genodigd zijn
tot het bruiloftsmaal van het Lam.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord
en ik zal gezond worden. (3x)
Men kan zich bij deze woorden telkens eenmaal op de borst slaan.
Bij de uitreiking van de communie zegt de priester:
Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus
beware u in het eeuwige leven.
of:
Blijf in Christus, Christus blijft in u.
GEZANG NA DE COMMUNIE
Gezang 838 (gezangboek blz. 1122)
GEBED NA DE COMMUNIE
De Heer zij met U
en met uw geest
Laat ons bidden
(korte stilte voor gebed)

Doe ons herleven,
bidden wij, Heer,
door de kracht van deze geheimen.
Laat ons in liefde steeds met U verbonden zijn
om blijvende vruchten voort te brengen.
Door Christus, onze Heer.
Amen.
Gesprek met de kinderen.
BESLUIT
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ZEGEN
SLOTLIED
Gezang 784 (gezangboek bladzijde 1026)
In naastgelegen centrum In de Driehoek kunt u elkaar gelukwensen met de doop van
Joris Cornelis. Er is koffie, thee, fris en wat lekkers. Achterin de kerk kunt u de familie
van Rookhuijzen-Suurmond en de doopborgen feliciteren.

In deze viering:
Celebrant: Pastoor Henk Schoon
Eerste en tweede lezing door beide grootvaders van de dopeling
Misdienaars: Mea Verstee, Sabine de Rijk en Ton Roebroek
Organist: Mark Lippe
Zang: Mariska Teuben, Mark Lippe

