Zondag, 10 januari 2021
Zuster en broeders,
De doop van de Heer hoort officieel bij de kersttijd. De doop hoort dan ook bij het eerste begin.
Het begin op de christelijke levensweg is het ontvangen van het doopsel. Water staat centraal,
water waarin de dopeling ondergaat en ook weer opgaat. Maar niet alleen water speelt een
hoofdrol, ook het ‘geroepen worden’. God roept, zijn Stem klinkt en die stem zegt dat je ‘veelgeliefd’ bent, in navolging van de Veelgeliefde wiens doopsel wij vandaag gedenken.
De viering van deze zondag 10 januari zal worden gestreamd vanuit de Maria Magdalenakerk in
Rijen, aanvang 10.00 uur.

Eucharistieviering ‘Doop van de Heer’.
zondag 10 januari, Maria Magdalenakerk, Rijen.
Deze viering is niet toegankelijk voor publiek.
U kunt hem volgen via bovenstaande livestream.
Of op de tv via HalloGilzeRijen (Ziggo kanaal 41, KPN kanaal 1438)
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."
Gebed bij psalm 29
Eerbied kruipt waar het niet gaan kan,
dus zing met mij mee, ieder die gelooft.
Breng eer aan de Heer,
die binnentreedt in de eenzaamheid van mijn kamer,
die Zijn stem laat horen in de overweldigende stilte.
Breng eer aan de Heer, die met vriendschap
en tekens van herkenning de verlaten straten vult.
De Heer treedt binnen als een zonnestraal
tussen de kale bomen van de Duiventoren.
Hij ontmoet mij met duurzame rust,
vanuit de grijsblauwe lucht
en het spiegelende water van de Leemputten.
De Heer heeft zijn huis in onze straten gebouwd,
Zijn kerk wordt ontworpen in de liefde van een gelovig hart.
Eerbied kruipt waar het niet gaan kan,
dus zing met mij mee, ieder die gelooft.
Rob van Uden
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Wat is het mooi als de hemel open gaat en de stem van de
Vader klinkt: Dit is een mens naar mijn hart.
Uit het heilig evangelie 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".
Aan doopleerlingen werd al in de begintijd van het christendom het Onze Vader geleerd. Het was een van de voorwaarden om gedoopt te mogen worden. Dit oude, vertrouwde gebed legt de verbinding tussen God en mens, hemel en aarde.
Augustinus, een kerkleraar uit de vijfde eeuw, zei over het
belang van het Onze Vader: ‘Het Onze Vader is als het ware
ons dagelijks doopsel’.
Alpha begint online
De Alpha wordt door onze parochies ondersteund, maar is een oecumenisch
initiatief en staat open voor iedereen. Op dinsdagavond 19 januari 2021 is er
een start en informatieavond, van 20.00 uur tot 21.30 uur.
De introductieavond voor Dongen, Rijen en omstreken wordt via Zoom gehouden. Het Alphateam wil mensen die belangstelling hebben voor Alpha de mogelijkheid bieden om vrijblijvend kennis te maken. Het is ook een gelegenheid
om de mensen die het organiseren te leren kennen.
In het Alphateam zitten mensen uit vier verschillende kerken. We willen gedurende elf avonden (en een weekendje weg) op zoek gaan naar de zin van
het leven en de betekenis van het christelijk geloof. De bijeenkomsten zijn op
de dinsdagen, vanaf 19 januari t/m april 2020. Zodra het kan, zullen we de
groep splitsen in een deel dat fysiek verder wil en een deel dat online verder
wil.
Altijd al willen weten wat nou ‘Alpha’ is? Doe dan mee op 19 januari met deze
Zoombijeenkomst. Wie zich opgeeft, ontvangt een link om mee te doen via de
mail. Voor opgave of informatie: rob.van.uden@hotmail.com, of bel 0615246759.

Zegenbede
Dat de God van de vrede
ons mag bevestigen in alle goeds.
Moge Hij in ons uitwerken
wat Hem behaagt door Jezus Christus.
Hem zij de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen.
Mogen wij zo gezegend worden door God,
in de naam van Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.
Aanmelden voor de pastorale brief
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