Zondag, 7 februari 2021
Zusters en broeders,
Of je nu gelovig bent of niet, het leven kent goede en kwade dagen, voorspoed en tegenslag,
gezondheid en ziekte. Wanneer je het kunt opbrengen om gelovig te zijn, kun je ervaren dat
Jezus in vreugde en verdriet te midden van ons, mensen, is gekomen en dat Hij met ons meeleeft. Door het doopsel komt Jezus op een tastbare manier ons leven binnen.
Zondag 7 februari kunt u onze viering volgen via deze link naar YouTube. Of kijk op uw
tv via HalloGilzeRijen (Ziggo kanaal 41, KPN kanaal 1438). In de viering maakt u mee dat
twee dopelingen, Jake en Nikki worden toegevoegd aan de Kerk, het Lichaam van Christus.
Het gaat zondag echter om méér dan enkel een doop van deze kinderen. De doop van deze
kinderen stelt aan de ouders en aan iedereen die deze viering meemaakt ook de vraag wat wij
met ons eigen doopsel willen. Durven wij ons leven, onze gewone en bijzondere dagen, toevertrouwen aan de zorg van Jezus Christus? En: durven we in woord en daad getuigen van ons
geloof?

Goede God,
wij zijn samengekomen om dankbaar
de woorden en daden van uw Zoon te gedenken.
Hij is het lichtend voorbeeld
voor Jake en Nikki, voor hun ouders en voor ons,
om uw liefde zichtbaar te maken in onze wereld
Wil ons leven verlichten
en nieuwe levenskracht geven,
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
De Lezing is genomen uit de brief aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters, dat ik het evangelie predik is voor mij geen reden om te roemen: ik kan
niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig! Deed ik het uit eigen beweging dan had
ik recht op loon; maar zo is het niet: het is een taak die mij is toevertrouwd.
Wat is dan mijn verdienste? Dat ik het evangelie kosteloos verkondig en geen gebruik maak van
het recht aan de prediking verbonden. Van allen onafhankelijk, heb ik mij de slaaf van allen
gemaakt om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen.
Met de zwakken ben ik zwak geworden om de zwakken te winnen. Alles ben ik voor allen om er
tot elke prijs enkelen te redden. En ik doe alles voor het evangelie om er ook zelf deel aan te
krijgen.

Gebed bij psalm 147
Zing een psalm voor God.
Hij mag geloofd zijn.
Want zoals Hij de sterren kent,
hun naam en hun getal,
zo kent Hij jou en mij.
Hij zal ons niet vergeten.
Zing een psalm voor God,
want Hij brengt ons samen,
verzamelt ons in Zijn naam
en bouwt in jou en mij aan Zijn Kerk.

Hij doet het gras in de weiden groeien,
Hij voedt de raaf en zijn jong op de akker,
geeft ouders en kinderen het leven.
Dus zing een psalm voor God.
Hij leert de hoogmoedige knielen,
Hij helpt de vernederde overeind.
En Hij zal ons kleden, jou en mij,
in een mantel van vrede.
Hij mag geloofd zijn.
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Uit het evangelie volgens Marcus
In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam, ging Hij met Jakobus en Johannes naar het huis
van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed; zij spraken Hem
aanstonds over haar. Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar opstaan; zij werd
vrij van koorts en bediende hen. In de avond, na zonsondergang, bracht men allen die lijdend
of bezeten waren bij Hem. Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande
ziekten leden genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit, maar Hij liet niet toe dat de boze geesten
spraken, omdat zij Hem kenden.
Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame
plaats waar Hij bleef bidden. Simon en diens metgezellen kwamen Hem achterop en toen ze
Hem gevonden hadden zeiden ze: „Iedereen zoekt U." Hij antwoordde hun: „Laten we ergens
anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar kan prediken. Daartoe immers ben Ik uitgegaan." Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze
geesten uit.
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens
Heer Jezus Christus,
U heeft in ons midden geleefd en uw vrede voorgeleefd.
U heeft ons een weg gewezen in het dagelijks leven
en ons verbonden met U en met Uw Vader;
een weg van aandacht en liefde voor elkaar,
een weg die heel maakt wat gebroken is
en verlichting brengt waar het duister is.
Breng in ons tot voltooiing
wat Gij in ons begonnen bent,
opdat wij leven in waarheid en harmonie.
Collecte CliniClowns.
We hebben fantastische zorg in Nederland. Geweldige artsen, verpleegkundigen en verzorgenden en de beste behandelingen. Gelukkig is er ook veel aandacht voor de mens achter de patiënt.
Dat is belangrijk voor goed herstel: je goed voelen zit niet alleen in je lijf, het zit ook tussen je
oren. Afleiding en plezier kunnen stress en angst wegnemen. Precies waar CliniClowns goed in
zijn.
Met afleiding en plezier zorgen CliniClowns dat kinderen en mensen met dementie hun zorgen
even vergeten.
Zorg met uw gift voor een lach op een gezicht.
Maak uw gift over op NL09 RABO 0145 1041 33
t.n.v. Caritas Parochie Heilige Geest.
Onder vermelding van: Cliniclowns.

Zending en zegenbede
Moge de almachtige God u behoeden en leiden
in herinnering aan uw doopsel;
moge Hij u in zijn goedheid zegenen
en blijven sterken in uw geloof;
moge Hij in u en met u de Blijde Boodschap verder dragen;
Zegene u daartoe de almachtige en barmhartige God:
Vader, Zoon en de heilige Geest.

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.
Aanmelden voor de pastorale brief

Afmelden voor de pastorale brief
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