
        
        

Voor aanvang viering: GvL nr. 619 Hoort hoe God (c 1, 10, 12 en 13) 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 27 De Heer is mijn licht en mijn heil 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Jesaja 49,1-6 

Luistert naar mij, eilanden, spitst de oren, volkeren van ver. De Heer 
heeft mij vanaf de moederschoot geroepen, vanaf de schoot van 
mijn moeder heeft Hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond tot 
een snedig zwaard gemaakt, met de schaduw van zijn hand heeft Hij 
mij bedekt. Hij maakte van mij een geslepen pijl en in zijn koker 
heeft Hij mij geborgen. Hij sprak tot mij: “Mijn dienaar zijt gij, Israël 
in wie Ik Mij zal verheerlijken.” En ik heb gezegd: “Vergeefs heb ik 
mij afgetobd, mijn kracht loopt uit op leegheid en wind, maar mijn 
recht is bij de Heer, en mijn beloning bij mijn God.” Nu echter sprak 
de Heer die mij vormde tot zijn knecht vanaf de moederschoot, om 
Jakob terug te brengen tot Hem en opdat Israël voor Hem zou 
worden verzameld. - Ik ben verheerlijkt in de ogen van de Heer,  
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en mijn God is mijn sterkte. - Hij sprak: “Het is te gering dat gij mijn 
dienaar zijt, om Jakobs stammen op te richten en de gespaarden van 
Israël terug te brengen. Ik stel u aan tot licht van de heidenvolkeren  
om mijn heil te zijn tot aan het uiteinde der aarde.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Psalm: Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt (ps 139) 

Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt, 
de woorden die nog schuilgaan in mijn mond, 
mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij: 
hoe wonderlijk is uw geheim voor mij. 
 
Gij die mij ziet vanaf de moederschoot, 
mij aan het licht roept in het morgenrood, 
mij hebt gekend, bemind van meet af aan; 
hoe ontzagwekkend is voor mij uw naam. 
 
Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U, 
Gij meldt u in mijn hartslag hier en nu, 
als adem die mij sterkt en voort doet gaan: 
wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam? 
 
Geef dan mijn woorden en mijn daden kracht, 
herschep mij in het duister van de nacht: 
dat ik als mens mag leven in uw licht 
en eenmaal schouwen zal uw aangezicht. 

 

2e Lezing: Handelingen 13,22-26 

In die dagen zei Paulus: “Nadat God Saul verworpen had verhief Hij 
David tot koning van het volk Israël. Van deze gaf Hij het getuigenis:  
Ik heb David gevonden, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart  
die mijn wil in alles zal volbrengen. Uit diens nakomelingschap heeft 
God volgens belofte voor Israël een Verlosser doen voortkomen,  
Jezus; nadat reeds Johannes vóór zijn optreden een doopsel van 
bekering had gepredikt aan heel het volk van Israël. Toen Johannes 
aan het einde van zijn loopbaan was zei hij: Wat ge meent dat ik ben  
ben ik niet; maar na mij komt iemand wiens schoeisel ik niet waard 



ben los te maken. Mannen broeders, zonen uit Abrahams geslacht 
en godvrezenden onder u: tot ons is dit woord van verlossing 
gezonden.” Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 241 

Evangelie: Lucas 1,57-66.80 

In die tijd brak voor Elisabeth het ogenblik aan dat zij moeder werd;  
zij schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie 
hoorden hoe groot de barmhartigheid was die de Heer aan haar had 
betoond, deelden zij in haar vreugde. Op de achtste dag kwam men 
het kind besnijden en ze wilden het naar zijn vader Zacharias 
noemen. Maar zijn moeder zei daarop: “Neen, het moet Johannes 
heten.” Zij antwoordden haar: “Maar er is in uw familie niemand die 
zo heet.” Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader hoe hij het 
wilde noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef erop:  
“Johannes zal hij heten.” Ze stonden allen verbaasd. Onmiddellijk 
daarop werd zijn mond geopend zijn tong losgemaakt en 
verkondigde hij Gods lof. Ontzag vervulde alle omwonenden en in 
heel het bergland van Judea werd al het gebeurde rondverteld. 
Ieder die het hoorde dacht erover na en vroeg zich af: “Wat zal er 
worden van dit kind?” Want de hand des Heren was met hem. Het 
kind groeide op en de Geest beheerste hem meer en meer. Hij 
verbleef in de woestijn tot de dag, waarop hij zich aan Israël in het 
openbaar vertoonde. Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 265 

Verkondiging 

Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie Johannes de Doper 



Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, 
altijd en overal, door Christus onze Heer. Wij verheerlijken U 
omwille van zijn voorloper Johannes, aan wie Gij onder de kinderen  
der mensen de hoogste eer bewezen hebt. Over zijn geboorte 
hebben velen zich verblijd. Nog in de moederschoot sprong Hij op 
van vreugde bij de komst van Hem die deze wereld redden zal. 
Onder de profeten was er geen een zo groot als hij: het Lam dat ons 
verlost, heeft hij aangewezen. En de Heer die het water heiligt en 
zelf ons allen doopt, ontving van hem het doopsel. Door zijn bloed te 
vergieten heeft hij tot de dood van Hem getuigd. Daarom, met alle 
engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden: 
 
Sanctus 
 
Eucharistisch gebed 2C nr. 728 blz. 800 

Acclamatie: GvL nr. 301b 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 421 De Heer heeft mij gezien 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 487 Het lied van de doper (c 1,3 6, en 8) 

 


