Doopviering
Lezingen uit de Heilige Schrift

Uit het boek van de profeet Ezéchiël
(Ez. 36,24-28)
Dit zegt de Heer: Ik leid jullie weg bij die volken,
Ik breng jullie bijeen uit die landen
en laat je naar je eigen land terugkeren.
Ik zal zuiver water over jullie uitgieten
om jullie te reinigen van alles wat onrein is,
van al jullie afgoden.
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven,
Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen
en je er een levend hart voor in de plaats geven.
Ik zal jullie Mijn Geest geven
en zorgen dat jullie volgens Mijn wetten leven
en Mijn regels in acht nemen.
Jullie zullen in het land wonen dat Ik aan je voorouders gegeven heb,
jullie zullen Mijn volk zijn en Ik zal jullie God zijn.
Uit het boek van de profeet Ezéchiël
(Ez. 47,1-12)
Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel.
Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen.
Het stroomde naar het oosten,
want de voorkant van de tempel lag op het oosten.
Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel,
ten zuiden van het altaar, naar beneden.
Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten
en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort.
Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen.
Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten,
en hij mat 1000 el.
Daar liet hij mij door het water waden:
het water kwam tot mijn enkels.
Hij mat nog eens 1000 el
en liet me weer door het water waden:
het water kwam tot mijn knieën.
Hij mat nog eens 1000 el
en liet me er weer door waden:
het water kwam tot mijn heupen.
Hij mat nog eens 1000 el
en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden.
Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon,
het was een ondoorwaadbare rivier.
De man zei tegen mij:
‘Zie je dat, mensenkind?’
en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier.
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Toen ik weer terug was,
zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen.
Hij zei tegen mij:
‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek,
dan naar beneden de Jordaanvallei in,
en mondt uit in de Dode Zee.
Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet.
Het zal er wemelen van levende wezens,
overal waar de rivier stroomt komt leven,
er zal vis zijn in overvloed.
Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet;
overal waar de rivier stroomt komt leven.
Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan,
en er zullen droogplaatsen voor netten zijn.
Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de Grote Zee.
Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet,
die blijven vol staan met zout water.
Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen,
waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken;
elke maand zullen ze vrucht dragen.
Het water stroomt immers uit het heiligdom.
De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.’
Uit het boek van de Psalmen
(Psalm 139, 1-6.13-18-23-24)
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten,
ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong,
of U, HEER, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt Uw hand op mij.
Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor U geen geheim.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in Uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
Hoe rijk zijn Uw gedachten, God,
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hoe eindeloos in aantal,
ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
Uit de Wijsheid van koning Salomon
(Wijsheid 9,1-6.9-11)
‘God van mijn voorouders, barmhartige Heer,
U hebt door Uw woord alles geschapen.
Door Uw wijsheid hebt U de mens zo gemaakt
dat hij over Uw schepping zou heersen,
dat hij de wereld rechtvaardig zou regeren,
in vertrouwen op U, en dat hij oprecht zou vonnissen.
Schenk mij de wijsheid die staat naast Uw troon,
keur mij een plaats onder Uw kinderen waardig.
Ik ben immers slechts Uw dienaar,
de zoon van Uw dienares.
Ik ben een zwak mens,
met een korte levensduur en een beperkt inzicht in recht en wetten.
Maar zelfs als iemand een volmaakt mens zou zijn,
dan nog is hij niets waard
wanneer hij van Uw wijsheid verstoken blijft.
Bij U is de wijsheid,
die Uw werken kent
en die erbij was toen U de wereld schiep.
Zij weet wat U goedkeurt
en wat met Uw geboden in overeenstemming is.
Zend haar hierheen vanuit de heilige hemel,
van bij Uw luisterrijke troon,
om mij met raad en daad bij te staan,
opdat ik weet wat U goed vindt.
Zij weet en doorziet immers alles.
Ze zal mij bedachtzaam leiden in mijn handelen,
met haar luister zal zij mij behoeden.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
(Matteüs 18,1-5.10)
De leerlingen kwamen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het Koninkrijk
van de Hemel?’ Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: ‘Ik
verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het Koninkrijk
van de Hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind,
die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in Mijn naam één zo’n kind
bij zich opneemt, neemt Mij op. Waak ervoor ook maar een van deze kleintjes te
verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk
het gelaat van Mijn hemelse Vader.
3

Uit het heilig evangele van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
(Marcus 1,9-11)
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt,
naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.
Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam,
zag Hij de hemel openscheuren
en de Geest als een duif op zich neerdalen,
en er klonk een stem uit de hemel:
‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
(Marcus 10,13-16)
De mensen probeerden kinderen bij Jezus te brengen
om ze door hem te laten aanraken,
maar de leerlingen berispten hen.
Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen:
‘Laat de kinderen bij me komen,
houd ze niet tegen,
want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.
Ik verzeker jullie:
wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God,
zal er zeker niet binnengaan.’
Hij nam de kinderen in zijn armen
en zegende hen door hun de handen op te leggen.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten
(Gal. 3,26-28)
Broeders en zusters,
Gij zijt allen kinderen van God
Door het geloof in Christus Jezus.
De doop heeft u allen met Christus verenigd,
Gij hebt Hem aangetrokken als een kleed.
Er is nu geen sprake meer van jood of heiden,
Slaaf of vrije, man of vrouw;
allen te samen vormt Gij één persoon in Christus Jezus
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Éfeze
(Ef. 4,1-6)
Ik, Paulus, vraag u dringend de weg te gaan
die past bij de roeping die u hebt ontvangen:
wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig,
en verdraag elkaar uit liefde.
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren
die de Geest u geeft:
één lichaam en één geest,
zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping,
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één Heer, één geloof, één doop,
één God en Vader van allen,
die boven allen, door allen en in allen is.
Uit de Eerste Brief van de heilige apostel Petrus
(1 Petrus 2,4-5.9-10)
Voeg u bij hem, bij de levende steen
die door de mensen werd afgekeurd
maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid,
en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken
voor de bouw van een geestelijke tempel.
Vorm een heilige priesterschap
om geestelijke offers te brengen die God,
dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.
Maar u bent een uitverkoren geslacht,
een koninkrijk van priesters,
een heilige natie,
een volk dat God zich verworven heeft
om de grote daden te verkondigen
van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
Eens was u geen volk,
nu bent u Gods volk;
eens viel Gods ontferming u niet ten deel,
nu wordt zijn ontferming u geschonken.
Uit de tweede brief van Paulus aan Timóteüs
(2 Timoteüs 1,1-3.6-10.13-14; 2,1-2.7-8.11-12)
Van Paulus,
apostel van Christus Jezus door de wil van God,
gezonden om de belofte te verkondigen
van het leven in eenheid met Christus Jezus.
Aan Timoteüs, mijn geliefd kind.
Genade, barmhartigheid en vrede van God,
de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!
Telkens als ik je in mijn gebeden noem,
elke dag en elke nacht,
dank ik God,
die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien.
Ik spoor je aan,
het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk.
God heeft ons een geest gegeven van kracht, liefde en bezonnenheid.
Schaam je er dus niet voor
om van onze Heer te getuigen,
met de kracht die God je geeft.
Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak,
niet op grond van onze daden,
maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had.
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Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus,
maar nu is ze bekend geworden
doordat onze redder Christus Jezus is verschenen,
die de dood heeft vernietigd
en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.
Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord,
houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn.
Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont,
het goede dat je is toevertrouwd.
Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus.
Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord.
Denk na over wat ik je heb gezegd;
de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt.
Houd Jezus Christus in gedachten,
uit het nageslacht van David,
die uit de dood is opgewekt.
Deze boodschap is betrouwbaar:
Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven;
als wij volharden, zullen wij ook met Hem heersen.
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