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1e Lezing: 1 Sam. 3, 3b- 10. 19 
 
De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuël lag te slapen in 
het heiligdom van de Heer waar de ark van God stond. Toen riep de 
Heer: “Samuël!” Samuël antwoordde: “Hier ben ik.” Hij liep haastig 
naar Eli en zei: “Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?” Maar Eli 
antwoordde: “Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen.” Toen 
riep de Heer opnieuw: “Samuël!” Samuël stond op, ging naar Eli en 
zei: “Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?” Eli antwoordde: “Ik heb 
niet geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen.” Samuël kende de 
Heer nog niet: een woord van de Heer was hem nog nooit 
geopenbaard. En weer riep de Heer Samuël; nu voor de derde maal. 
Samuël stond op, ging naar Eli en zei: “Hier ben ik. U hebt mij toch 
geroepen?” Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen 
riep. En hij zei tot Samuël: “Ga slapen, en mocht Hij je roepen dan 
moet je zeggen: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert.” Samuël ging dus 
weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem 
staan en riep, evenals de vorige malen: “Samuël, Samuël!” En 
Samuël antwoordde: “Spreek, uw dienaar luistert!” Samuël groeide 
op; de Heer was met hem en liet niet een van zijn woorden 
onvervuld.  Woord van de Heer. – A: Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 40 

Refrein:  Zie, Ik kom. Heer, om uw wil te doen. 

2e Lezing: 1 Kor. 6, 13c-15a;17-20 

Broeders en zusters, het lichaam is er niet voor de ontucht maar 
voor de Heer, en de Heer voor het lichaam. God heeft niet alleen de 
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Heer opgewekt uit de dood, Hij zal ook ons doen opstaan door zijn 
kracht. Gij weet toch dat uw lichamen ledematen zijn van Christus? 
Maar wie zich met de Heer verenigt, is met Hem één geest. Elke 
andere zonde die een mens bedrijft gaat buiten het lichaam om, 
maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam. Gij weet het: 
uw lichaam is een tempel van de heilige Geest die in u woont, die gij 
van God hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht en de 
prijs is betaald. Eert dan God met uw lichaam. 
Woord van de Heer. – A: Wij danken God. 
 
Evangelie Johannes 1, 35-42 
 
In die tijd stond Johannes daar, met twee van zijn leerlingen. Hij 
richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: “Zie het Lam 
Gods.” De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus 
achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden 
vroeg Hij hun: “Wat verlangt gij?” Ze zeiden tot Hem: “Rabbi” - 
vertaald betekent dit: Meester - “waar houdt Gij U op?” Hij zei hun: 
“Gaat mee om het te zien.” Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij 
zich ophield. Die dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het 
tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die 
twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus 
achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer 
Simon tot wie hij zei: “Wij hebben de Messias” - dat vertaald 
betekent: de Gezalfde - “gevonden”, en hij bracht hem bij Jezus. 
Jezus zag hem aan en zei: “Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij 
zult Kefas genoemd worden, dat betekent: Rots.” 
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  2C 

Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U, 
heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon 
van uw welbehagen. Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles 
geschapen hebt. Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en 
Verlosser. Hij is vlees geworden door de heilige Geest en uit een 
Maagd geboren. Om uw wil te vervullen en U een heilig volk te 
verwerven strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden aan 
de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor 
onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen 
en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en 
zeggen: 
 
Heilig, heilig, heilig 
 
Eucharistisch Gebed 2C 
 
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. 
Heilig dan 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. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst 
te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en 
wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd, tot 
één enige kudde. 
 
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N. onze paus en N. 
onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. 
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 
 
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens 
leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig 
leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw 
Zoon. 
 
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. A: 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 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 20 januari is er om 9.30 een Eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan de H. Agnes,(max 10)  
Zondag 24 januari is er een Spaanse viering (max 30) 
Zondag 31 januari is er een Nederlandse viering (max 30) 
Voor alle vieringen geldt: aanmelden verplicht. 

 
AGNESFEEST 

 
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. 
 
 
 

 
QR code H. Agnes 


