
        
  

 Voor aanvang viering: GvL nr. 449 Gij zijt een mensenzoon 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 100-II Treedt aan! Zegent de Heer 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Heer ontferm U 

Glorialied GvL nr. 401 Aanbidt en dankt 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Jes. 49,3,5-6 

De Heer had mij gezegd: “Mijn dienaar zijt gij, Israël, door wie Ik mijn 
glorie ga vinden.” Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar 
gevormd om Jakob terug te brengen naar Hem en Israël van de 
ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn 
sterkt. Thans echter heeft Hij gezegd: “Gij zijt niet alleen mijn dienaar 
om Jakobs stammen op te richten en de rest van Israël terug te 
brengen. Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn 
heil tot de grenzen der aarde zal gaan.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 40 

 

2
e
 zondag door het jaar A  zondag 15 januari 2017 

Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira Aldás 

Pastoraalwerker Jan Eijken 

mmv. cantor/heren 

 

 



2e Lezing: 1 Kor. 1,1-3 
 
Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, 
en van onze broeder Sóstenes aan de kerk Gods te Korinte, aan hen 
die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, 
samen met allen, die allerwegen de Naam aanroepen van Jezus 
Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u vanwege God 
onze Vader en de Heer Jezus Christus! 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 257 

Evangelie: Joh. 1,29-34 

In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: 
“Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is 
het van wie ik zei: Achter mij komt een man die vóór mij is, want Hij 
was eerder dan ik. Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël 
geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen.” 
Verder getuigde Johannes: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel 
zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, 
maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij 
gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, 
Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik 
heb getuigd: Deze is de Zoon van God.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 265 

Verkondiging 

Geloofsbelijdenis GvL nr. 722 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

 



Prefatie XIID nr. 746 blz. 833 

Heilig, heilig, heilig 

Eucharistisch gebed XIID nr. 746 blz 833 

Acclamatie: GvL nr. 306 

Onze Vader: (gebeden)  

Vredeswens 

Lam Gods 

Communielied: GvL nr. 459 Het volk dat wandelt in duister (c 1 t/m5) 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 479 Juicht voor de koning van de Joden (c 1 en 2) 

 

 

Volgende week zondag vieren het  Agnesfeest, de 

patrones van onze kerk en vroegere parochie.                     

Er is één gezamenlijke viering om 11.00 uur. 

 

 

 

 



De voedselbank wil in januari DE-punten inzamelen om deze voor de 
klanten van de voedselbank bij Douwe Egberts in te wisselen voor 
pakken koffie. Heeft u thuis nog DE-punten liggen, die u toch niet 
gebruikt, neem ze dan volgende week mee en deponeer ze in het 
speciale mandje op de tafel, waar u de devotiekaarsen kunt kopen.  
 

Op onze website rkdenhaag.nl staat een enquête over de 
communicatiemiddelen van onze parochie. Er wordt gevraagd naar 
de mening over social media, de informatie op de website en 
vormgeving van de Stella Maris. De enquête zal tot eind februari 
online staan. We hopen zoveel mogelijk reacties te krijgen om echt 
een goed beeld te krijgen wat onze parochianen vinden van onze 
website, parochieblad etc. 
Input uit deze enquête wil het parochiebestuur gebruiken om te 
kijken hoe en wat ze kunnen verbeteren aan de diverse 
communicatiemiddelen. 
 

Op dinsdag 17 januari 2017 vindt er van 20:00 – 21:30 uur een 
informatieavond plaats over opzet en inhoud van de Pastorale School 
van ons bisdom Rotterdam. De bijeenkomst wordt gehouden in de 
parochiezaal van de Marthakerk, De Bockstraat 58, Den Haag. Het 
pastoraal team en het parochiebestuur ondersteunen deelname aan 
de Pastorale School van harte! Heeft u belangstelling? aarzel niet! U 
bent van harte welkom! De avond is uitdrukkelijk bedoeld voor 
deelnemers uit ALLE geloofsgemeenschappen van onze parochie. 
Uitgebreide informatie vindt u op een flyer die achter in de kerk ligt. 
 

De beide parochies van Den Haag hebben besloten om in september 
2017 gezamenlijk een bedevaartreis naar Lourdes te maken. Achter 
in de kerk vindt u de folders met meer informatie. 
 


