
 

         
            

            Voor aanvang viering: Orgelspel 

Welkomstwoord door de lector 
 
Intredelied: Al wie dolend in het donker 

     
     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.  
 
     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.  
 

     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.  
 
     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. 

Begroeting door de voorganger 

Besprenkeling met Wijwater                                                                

Onderwel wordt gezongen: psalm 42 Zoals een hert reikt 

Glorialied GvL nr. 382 

Openingsgebed (allen gaan staan) 
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nederlandse samenzang 

 

 



1e Lezing: Jesaja 42,1-4.6-7 

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.”    
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 29 

2e Lezing: Handelingen 10,34-38 

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: "Nu besef ik pas goed, dat er 
bij God geen aanzien van persoon bestaat, maar dat, uit welk volk ook, 
ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is. Het woord 
heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden toen Hij door Jezus Christus 
de blijde boodschap van vrede verkondigde: Deze is de Heer van allen. 
Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn 
optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe 
God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging 
weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel 
stonden, want God was met Hem."    
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
                                                                                             
Vers voor Evangelie: GvL nr. 259 
 
 

 



Evangelie: Matteüs 3,13-17 

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich 
door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met 
de woorden: “Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?” Jezus 
antwoordde: “Laat het nu zijn; want zo past het ons al wat is vastgesteld 
te volbrengen.” Toen liet Johannes Hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, 
steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij 
zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich 
komen. En een stem uit de hemel sprak: “Dit is mijn Zoon, mijn 
veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 268 

Verkondiging 

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

Voorbede 

Offerande/collecte 

Prefatie Doop van de Heer 

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. Gij hebt in het water van de Jordaan het nieuwe doopsel 
geopenbaard door wonderlijke tekenen: een stem klonk uit de hemel 
om te getuigen dat uw Woord onder de mensen woonde. De Geest 
daalde neer in de gedaante van een duif en zalfde uw dienaar Christus 
om aan armen de blijde boodschap te brengen. Daarom met de engelen 
in de hemel verheerlijken wij U op aarde zolang er woorden zijn, en 
zingen U toe vol vreugde: 
 
Heilig, heilig, heilig 
 



Eucharistisch gebed VI nr. 732 blz. 808 

Acclamatie: GvL nr. 303 

Onze Vader 

Vredeswens 

Lam Gods 

Communielied: GvL nr. 558 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
 
Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Orgelspel 

 

Volgende week zondag vieren wij het feest van de H. Agnes, onze 
patrones. Er is één gezamenlijke viering om 11.00 uur. 

Dinsdag 28 januari gaat er weer een Alphacursus van start in onze 
parochie. Deze bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten op de 
dinsdagavond en geeft uitleg over de kern van het Christelijke geloof. De 
deelnemers ontmoeten elkaar voor een maaltijd, een korte inleiding en 
wisselen met elkaar van gedachten in deelgroepen over uiteenlopende 
thema’s rond Jezus, de Heilige Schrift en gemeenschap. Zie de folders 
achter in de kerk.’
 


