
 

Voor aanvang viering: Al wie dolend in het donker 

1.  Al wie dolend in het donker  
     in de holte van de nacht  
     en verlangend naar een wonder  
     op de nieuwe morgen wacht:  
     Vrijheid wordt aan u verkondigd  
     door een koning zonder macht.  
 
2.  Onze lasten zal hij dragen  
     onze onmacht tot ter dood  
     geeft als antwoord op ons vragen  
     ons zichzelf als levensbrood  
     nieuwe vrede zal er dagen  
     liefde straalt als morgenrood.  
 

3.  Tot de groten zal hij spreken  
     even weerloos als een lam  
     het geknakte riet niet breken  
     Hij bewaakt de kleine vlam:  
     Hoort en ziet het levend teken  
     van een God die tot ons kwam.  
 
4.  Dor en droog geworden aarde  
     die om dauw en regen vraagt  
     dode mens die snakt naar adem  
     wereld die om toekomst vraagt:  
     zie mijn Zoon, de nieuwe Adam  
     die mijn welbehagen draagt. 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 98 Alle einde der aarde 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Heer ontferm U: GvL nr. 223 

Lofzang: GvL nr. 381 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1
e
 Lezing: Jesaja 40,1-5.9-11 

 
 “Troost, troost toch mijn volk, - zegt uw God –, spreek Jeruzalem moed in, roep haar 
toe, dat haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods 
hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen.” Een stem roept: “Baan de Heer een 
weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn, elk dal moet 
gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden, alle oneffenheden moeten vlak, de 
rotsmassa’s een vallei worden. En verschijnen zal de glorie des Heren, en alle vlees zal 
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daarvan getuige zijn: de mond des Heren heeft het gezegd!” Beklim de hoogste berg, 
gij Sion, vreugdebode, verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant! Verkondig 
het luide, ken geen vrees, roep tot de steden van Juda: "Uw God is op komst! Zie, God 
de Heer komt met kracht, zijn arm voert de heerschappij; zijn loon komt met Hem 
mee, zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn 
armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met 
zachte hand geleiden.”  Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 104 
 
2

e
Lezing: Titus 2,11-14; 3,4-7   

                                                                                       
Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. 
Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, 
rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling 
van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland 
Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te 
verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle 
goeds. De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen, en 
Hij heeft ons gered, niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben, maar alleen 
omdat Hij barmhartig is. Hij heeft ons gered door het bad van wedergeboorte en 
vernieuwing door de heilige Geest. Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons 
uitgestort door Christus onze Heiland. Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd en 
erfgenamen geworden van het eeuwig leven waar onze hoop op gericht is. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 260 

Evangelie: Lucas 3,15-16.21-22 
 
In die tijd toen het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de 
vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: “Ik 
doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de 
riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur." 
Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiede het 
dat de hemel openging, en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, 
over Hem neerdaalde, en dat een stem uit de hemel sprak: "Gij zijt mijn Zoon, de 
welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld."  
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 264 

Verkondiging 

Geloofsbelijdenis: GvL nr. 722 (gebeden, allen gaan staan t/m voorbede) 



Voorbede 

Verwijzing naar de Eucharistie 
 
Vredesgebed 
 
V: Dierbare mede parochianen, in zijn afscheidsrede heeft Jezus beloofd aan ons 

zijn vrede te geven, niet een vrede zoals de wereld die geeft. De vrede die 
Jezus geeft is gegrond op het woord van God dat wij gevierd hebben. De vrede 
van Jezus schenkt bemoediging en laat ons aandacht hebben voor elkaar en 
voor onze medemensen in nood. Wensen wij in die geest elkaar de vrede van 
Christus toe. 

 
Heilige Communie 
Hierna gaat de voorganger naar het tabernakel, neemt de ciborie, plaatst deze op het 
altaar en knielt. Vervolgens leidt de voorganger het gebed des Heren in, met de 
volgende bewoordingen:  
 
V: Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven 

heeft: 
A: Onze Vader, die in de hemel zijt,  

Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome,  
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;  
en breng ons niet in beproeving; 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  

 
Daarna knielt de voorganger, neemt de hostie, houdt haar boven de ciborie en zegt: 
 
V: Zalig zij die genodigd zijn tot deelname aan de H. Communie.  
                Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik  zal gezond 
 worden.  
 
Communieuitreiking (orgelspel) 

Communiegebed 

V: Gij enige God, die vrede en gerechtigheid wilt voor allen: houd ons bijeen, zo 
bidden wij U, zodat wij, gesterkt door uw gave, het brood uit de hemel, een 
wereld opbouwen waarin vrede ieders deel wordt 

A:  Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen. 
 



V: Gij die in uw barmhartigheid en liefde machtigen van hun troon haalt en de 
geringen verheft: Uw zorg gaat uit naar de kleinen, zij komt in hen aan het 
licht. Doe ons delen in die zorg tot lof en eer van Uw naam. 

A:  Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen. 
V: Gij die ons oproept uw woord van vrede te verstaan en tastbaar te maken in 

onze wereld. Hij hebt ons laten zien wat vrede doet in het leven van Jezus, uw 
Zoon. Hij overwon alle haat en tweedracht door zijn goede woorden en door 
een leven waarin grenzen wegvallen en scheidsmuren worden omgehaald. 

A:  Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen. 
V: Gij hebt in Jezus, de Verrezene, uw kerk vrede gegeven en haar gezonden om 

vergeving te verkondigen. Zijn boodschap is verzoening, gerechtigheid en zorg 
om elkaar. Doe ons leven vanuit zijn woord, een genade voor deze wereld. 

A:  Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen. 
V: Gij die zelf de vrede zijt en ons in eendracht hier samenbrengt, maak ons tot 

kinderen van de vrede door Jezus, de Vredevorst, die met u en de heilige 
Geest leeft tot in eeuwigheid 

A: Amen. 
 
Communielied: GvL nr. 526 Het lied van doop en bekoring 

Tijdens het communielied wordt de collecte gehouden  

Mededelingen 

Slotgebed, Zegen en wegzending (allen gaan staan) 

V: De Heer zij met u. A:  En met uw geest 

Slotgebed door de voorganger uitlopend op de zegen 

Zegene u de almachtige God 
Vader, Zoon en Heilige Geest +    A: Amen. 
Gaat nu allen heen in vrede. A: Wij danken God. 
 
Slotlied: GvL nr. 538 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

MEDEDELINGEN 

Volgende week zondag vieren wij het Agnesfeest, onze patroonsheilige, 
met een gezamenlijke viering om 11.00 uur. 
 


