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1e Lezing: Jesaja 55,1-11 
 
Zo spreekt God de Heer: ‘Komt naar het water, gij allen die dorst 
lijdt! Ook gij die geen geld hebt, komt toch. Komt kopen, geniet 
zonder gelden zonder te betalen. Komt kopen wijn en melk. Wat 
geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid 
voor iets dat niet voedt? Luistert, luister naar Mij: dan eet gij wat 
goed is, dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt 
naar Mij en luistert en gij zult leven. Een blijvend verbond ga Ik 
sluiten met u; de gunst, aan David verleend, verloochen Ik niet. Hem 
heb Ik gemaakt tot getuige voor de volkeren, tot vorst en gebieder 
over de naties. Waarlijk, een volk zult gij roepen dat gij niet kent en 
een volk dat u niet kent, snelt naar u toe omwille van Israëls Heilige, 
die u verheerlijkt. Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden, roept Hem 
aan nu Hij nabij is. De ongerechtige moet zijn weg verlaten, de 
zondaar zijn gedachten; Hij moet naar de Heer terugkeren– de Heer 
zal zich erbarmen –terug naar onze God, die altijd wil vergeven. Uw 
gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten, mijn wegen niet uw 
wegen– zegt het orakel van de Heer –maar zoals de hemel hoog 
boven de aarde is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven en 
mijn gedachten uw gedachten. Zoals de regen en de sneeuw uit de 
hemel vallen en daar pas terug keren wanneer zij de aarde hebben 
gedrenkt, haar hebben bevrucht, zodat zij groen wordt, wanneer zij 
het zaad aan de zaaier hebben gegeven en het brood aan de eter, zo 
zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond: het keert 
niet vruchteloos naar Mij terug; het keert pas weerwanneer het mijn 
wil volbracht heeften zijn zending heeft vervuld.’ 
Woord van de Heer. – A: Wij danken God. 
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Tussenzang/psalm: Jesaja 12 

Refrein:  Gij zult in vreugde water putten aan de bronnen van uw 

    redder 

2e Lezing: 1 Johannes 5,1-9 

Vrienden, iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is, is een kind 
van God. Welnu, wie de vader liefheeft bemint ook het kind. Willen 
wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden dan moeten wij 
ook Gods kinderen liefhebben. Dat is onze maatstaf. God beminnen 
wil zeggen zijn geboden onderhouden en zijn geboden zijn niet 
moeilijk te onderhouden want ieder die uit God geboren is overwint 
de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen is geen 
ander dan ons geloof. Niemand kan de wereld overwinnen dan hij 
die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is 
met water en bloed, Jezus Christus. Hij is gekomen niet door water 
alleen maar door water en door bloed. De Geest betuigt het omdat 
de Geest de waarheid is. Want er zijn drie getuigen, de Geest, het 
water en het bloed en deze drie stemmen overeen. Als wij het 
getuigenis van mensen aannemen dan zeker dat van God, dat zoveel 
groter gezag heeft; God zelf waarborgt dit getuigenis dat Hij heeft 
afgelegd aangaande zijn Zoon. 
Woord van de Heer. – A: Wij danken God. 
 
Evangelie Marcus 1,7-11 
 
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.’     Woord van de Heer. – A: Wij danken God. 
 



Verkondiging 

Voorbede 

Offerande/collecte:  U kunt uw gave overmaken op  
                                     NL72 INGB 0000659585   
                                     t.n.v. Sint Agnes parochie o.v.v. Collecte 
 
Prefatie  van het doopsel van Christus 

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 
 
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons dat 
onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij 
vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht 
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die 
geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, 
om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. 
 
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij 
danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten 
einde toe.  
 
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor 
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 



Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het 
aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij 
allen, want dit is mijn lichaam, dat voor U gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van 
het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn bloed dat voor U en 
alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit 
doen om mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
A.: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en 
die de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven 
hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en 
blijven zal - uw rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij 
Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. 
 
Wij bidden U: zend uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en 
maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven 
en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat 
ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; 
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van 
Hem, de Mensenzoon hier in ons midden. 
 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde 
en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,  
Johannes onze bisschop en met alle bisschoppen. 
 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder 
van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen 



wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen 
wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.  
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige 
Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader  
 
Vredeswens 

Lam Gods 

Geestelijke communie: 

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament 
tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U.  
Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer. 
 
Zegen 

Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2 

Zondag 10 januari 2021 Doop van de Heer (b) 
Sint Maartenkerk, Maartensdijk Celebrant: pastoor Mauricio 
Meneses 
 
Zondag 17 januari 2021 2e Zondag door het jaar (b) 
H. Antoniuskathedraal, Breda Celebrant: pastoor Norbert Schnell 
 
Zondag 24 januari 2021 3e Zondag door het jaar (b) 
Sint-Jozefkerk, Waubach-Landgraaf Celebrant: pastoor Harry 
Notermans 
 
Zondag 31 januari 2021 4e Zondag door het jaar (b) 
Sint-Janskathedraal, Den Bosch Celebrant: pastoor Vincent Blom 

 



KOMENDE VIERINGEN 
 
Doordeweekse viering: 
Woensdag 13 januari is er om 9.30 een Eucharistieviering in de kerk 
(max 10)  
Zondag 10 januari is er een Spaanse viering (max 30) 
Zondag 17 januari is er een Nederlandse viering (max 30) 
Voor alle vieringen geldt: aanmelden verplicht. 

 
AGNESFEEST 

 
Volgende week zondag zouden wij het Agnesfeest vieren. Door de 
huidige maatregelen zullen wij dit kleinschalig doen. Er is geen 
groots feest, geen groot koor met een mooie latijnse mis, geen 
koffie met het Agneskoekje. In de gewone zondagsviering zullen wij 
de H. Agnes vereren en gedenken. Op woensdagmorgen 20 januari 
zal dit ook tijdens de ochtend viering gebeuren. 
 

COLLECTE 
 

De komende weken zijn de weekend-vieringen beperkt te bezoeken. 
Dat zijn weekenden waarin wij als geloofsgemeenschap H. Agnes 
minder collectegeld ontvangen. De collecte opbrengsten zijn een 
belangrijke inkomstenbron voor de parochie. Daarom doen wij een 
beroep op u: maak het collectegeld, dat u normaliter in de 
collecteschaal deponeert, over op NL72 INGB 0000 6595 85 t.n.v. 
Sint Agnes parochie onder vermelding van 'Collecte'. Zodoende 
houden wij onze geloofsgemeenschap financieel in leven. U kunt 
ook onderstaande OR code gebruiken om met uw mobiele telefoon 
te doneren. Hartelijk dank. 
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