
        
 Voor aanvang viering: GvL nr. 571 Soms even 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 401 Aanbidt en dankt uw Vader 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing Ezechiël 18,25-28 

Dit zegt de Heer: “Gij beweert: De weg van de Heer is niet recht!”  
“Huis van Israël, luister toch! Zou het werkelijk mijn weg zijn, die 
niet recht is? Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht?  
Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert en 
kwaad gaat doen, dan zal hij daaraan sterven, sterven om het kwaad 
dat hij gedaan heeft. En als de boosdoener zich van zijn boze daden 
afkeert en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal 
hij in leven blijven. Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn 
slechte daden, dan blijft hij zeker leven, dan zal hij niet sterven. 
Woord van de Heer. – Wij danken God 
 
Tussenzang/psalm: 25 I 
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2e Lezing: Filippenzen 2,1-11 of 2,1-5 

Broeders en zusters, als vermaning in Christus en liefdevolle 
bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van Geest,  
als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maakt dan mijn 
vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de 
liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geeft niet toe aan 
partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan 
uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar 
liever die van zijn naasten. Die gezindheid moet onder u heersen  
welke Christus Jezus bezielde:  
(Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen 
vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd  
en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen 
gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd  
door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan een kruis.  
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend  
die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn naam  
zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de 
aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader:  
Jezus Christus is de Heer.) 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 247 

Evangelie: Matteüs 21,28-32 

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk:  
“Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging 
naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn 
wijngaard. “Goed vader” - antwoordde deze- maar hij deed het niet. 
Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: 
“Neen, ik wil niet”, maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de 
twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan ?” Zij antwoordden: “de 
laatste!. Toen zei Jezus hun: “Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de 
ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.  
Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij 
 



hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige  
vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs, nadat ge dit hadt 
gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen 
geloof geschonken! 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 262 

Verkondiging 

Credo III Gvl nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbede) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie van de maagden en kloosterlingen 

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. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der 
hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij 
uw voorzienigheid. In hen roept Gij de mensheid terug tot de 
heiligheid die zij eens van U ontvangen had en maakt Gij haar nu al 
vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend Rijk. 
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U 
zolang er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde: 
 
Sanctus 

Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806 

Acclamatie: GvL nr. 301a 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 



Communielied: GvL nr. 404 Alleen wie het gegeven is  

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: Theresialied (mel. GvL nr. 531 Uit vuur en ijzer) 

 
1 Theresia al was jij klein, 
  Jij kan voor ons een voorbeeld zijn, 
  Een zegen voor de mensheid zijn, 
  Aan ons door God gegeven. 
  Jij legde jouw levenslot 
  Vertrouwend in de hand van God 
  En wilde Hem dienen tot 
  Je eens bij Hem kon leven 
 
2 Theresia, jij hebt geleefd 
  Met alles wat God aan wensen geeft. 
  Jouw goedheid, liefde en geduld 
  Zijn een voorbeeld  voor ons leven. 
  Jij legde jouw levenslot 
  Vertrouwend in de hand van God 
  En wilde Hem dienen tot 
  Je eens bij Hem kon leven 
 

3 Voor mensen vol begrip te zijn, 
  En zo geheel voor God te zijn 
  Omdat het de kleine dingen zijn 
  Waarom het gaat op aarde 
  Jij legde jouw levenslot 
  Vertrouwend in de hand van God 
  En wilde Hem dienen tot 
  Je eens bij Hem kon leven 
 
4 Jij bent de kleine weggegaan, 
  In Jezus liefde doorgegaan 
  Door jouw belofte eens gedaan: 
  Rozen hier op de aarde 
  Jij legde jouw levenslot 
  Vertrouwend in de hand van God 
  En wilde Hem dienen tot 
  Je eens bij Hem kon leven 

 
Op zaterdag 7 oktober wordt het parochiefeest gevierd. Het thema is; “wat 
kunnen we leren van elkaar, hoe komen we in gesprek met elkaar en hoe 
verbinden we onze kerk met de stad”. Daartoe wordt er in onze Agneskerk van 12 
tot 16 uur een beurs georganiseerd met stands voor de gemeenschappen om te 
laten zien waarin zij onderscheidend zijn. Daarnaast zullen er stands zijn van 
organisaties uit de stad waarmee wij ons als Christenen verbonden weten. Ook is 
er gelegenheid om zelf kaarsen te maken, aan de gang te gaan met het 
vervaardigen van Glas in Lood of een eerste les te krijgen in het bespelen van het 
kerkorgel. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor kinderen en volwassenen. Meer 
info op de website en bijlage.  
 
Achterop de tafels liggen inschrijfformulieren voor de1

e
 H. Communie en het H. 

Vormsel in 2018. Ook ligt er het nieuwe parochieblad en AgnesNieuws. 

 


