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  Celebrant: em. pastoor Jan Zijerveld 
  Gemengd koor St. Agnes zingt de vaste gezangen uit:  
  Missa Festiva van Gretchaninoff olv. organist/dirigent Wim Hazeu. 
  Spaanse gemeenschap zingt enkele spaanse liederen. 
 
Lied voor de viering: Spaans 
 
Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL. nr. 446 God heeft het eerste woord 
               
Begroeting door de voorganger 
 
Schuldbelijdenis: GvL nr. 703 
 
Kyrie 
 
Gloria 
 
Openingsgebed (allen gaan staan) 
 
1e Lezing: Wijsheid 9,13-18b (spaans gelezen) 

Wie van de mensen kan Gods plan doorgronden, wie ontdekken wat 
de Heer wil? De gedachten der stervelingen zijn immers onzeker, en 
twijfelachtig onze berekeningen. Het vergankelijke lichaam is een 
last voor de ziel, en onze aardse gebondenheid belemmert de 
beweeglijke geest. Wij begrijpen amper de dingen van deze wereld, 
en wat voor de hand ligt kost ons nog moeite; hoe zouden we dan 
het hemelse verstaan? Wie zou uw wil kunnen kennen, als Gij hem 
het inzicht niet geeft, en uw heilige Geest niet van boven zendt? Zo 
alleen kunnen de mensen op aarde rechte wegen gaan, leren zij 
kennen wat U welgevallig is, en worden zij door de wijsheid gered. 
Woord van de Heer. – A. Wij danken God. 
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Lectura del libro de la Sabiduría. (9, 13-18) 
 
¿Qué hombre conocerá el designio de Dios?, o ¿quién se imaginará 
lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son 
frágiles e inseguros nuestros razonamientos, porque el cuerpo 
mortal oprime el alma y esta tienda terrena abruma la mente 
pensativa. Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con 
fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién rastreará lo 
que está en el cielo?, ¿quién conocerá tus designios, si tú no le das 
sabiduría y le envías tu santo espíritu desde lo alto? Así se 
enderezaron las sendas de los terrestres, los hombres aprendieron 
lo que te agrada y se salvaron por la sabiduría». 
 
Salmo responsorial (89, 3-6. 12-14. 17) 

 

R/. Señor, tú has sido nuestro refugio 
       de generación en generación. 
 
Tú reduces el hombre a polvo, 
diciendo: «Retornad, hijos de Adán». 
Mil años en tu presencia son un ayer que pasó; 
una vela nocturna. R/. 
 
Si tú los retiras son como un sueño, 
como hierba que se renueva 
que florece y se renueva por la mañana, 
y por la tarde la siegan y se seca. R/. 
 
Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón sensato. 
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
Ten compasión de tus siervos. R/. 
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Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
Baje a nosotros la bondad del Señor 
y haga prósperas las obras de nuestras manos. 
Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R/. 
 
2e Lezing: Filémon 9b-10.12-17 (nederlands gelezen) 
 
Dierbare, Paulus is het die u schrijft, een oud man, nu bovendien 
een gevangene van Christus Jezus, en mijn verzoek geldt het kind 
dat ik hier in de gevangenis voor de Heer heb gewonnen, ik bedoel 
Onésimus. Ik stuur hem terug naar u en met hem heel mijn liefde. 
Gaarne had ik hem hier gehouden als uw plaatsvervanger, om voor 
mij te zorgen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Maar ik wil 
niets doen zonder uw instemming, ik wil niets afdwingen: uw 
goedheid moet zich spontaan kunnen uiten! Misschien was dat wel 
de reden waarom hij een tijd lang bij u is weg geweest: dat ge hem 
voorgoed terug zoudt krijgen, nu niet meer als slaaf, maar als veel 
meer dan een slaaf, als een geliefde broeder. Dat is hij voor mij al 
helemaal, hoeveel meer dan voor u, als mens en als christen. Als gij 
u dus met mij verbonden voelt, heet hem dan welkom zoals ge het 
mij zoudt doen.  Woord van de Heer. – A. Wij danken God. 
 
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. (9-10.12-17) 
 
Querido hermano: Yo, Pablo, anciano, y ahora prisionero por Cristo 
Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la 
prisión. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto 
a mí, para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro 
por el Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar contigo: así 
me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizá se 
apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para 
siempre; y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, 
como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más 
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para ti, humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero 
tuyo, recíbelo a él como a mí. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 249 
 
Evangelie: Lucas 14,25-33 
 
In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee; Hij keerde zich om 
en zei tot hen: “Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en 
moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn 
eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn 
kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Als 
iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst er voor 
gaan zitten om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit om 
hem te voltooien? Anders zou het hem kunnen overkomen - als hij 
de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien - 
dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: Die man 
begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen. Of 
welke koning zal - als hij tegen een andere koning ter oorlog wil 
trekken - niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met 
tienduizend man het hoofd te bieden aan iemand, die met 
twintigduizend man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als 
de tegenstander nog ver weg is, een gezantschap en vraagt om de 
vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij 
zich niet losmaakt van al wat hij bezit.” 
Woord van de Heer. – A. Wij danken God. 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas. (14, 25-33) 
 
En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les 
dijo: «Si alguno viene a mí y no odia  a su padre y a su madre, a su 
mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí 
mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y 
viene en pos de mí, no pueder ser discípulo mío. Así, ¿quién de 
vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular 
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los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los 
cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que 
miran, diciendo: “Este hombre empezó a construir y no pudo acabar”. 
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a 
deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca 
con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía 
legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre 
vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo 
mío».    Palabra del Señor Todos: Gloria a ti Señor Jesús  
 
Acclamatie: GvL nr. 265 
 
Verkondiging 
 
Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbede) 
 
Voorbede  
 
Offerande en collecte 
 
Spaanse zang: Te presentamos (nr. 34) 

 
R/. Te presentamos el vino y el pan, 
       bendito seas por siempre, Señor. 

 
Bendito seas señor, por este pan que nos diste Fruto de la tierra y 
del trabajo de los hombres R/. 
 
Bendito seas señor, el vino tú nos lo diste Fruto de la tierra y del 
trabajo de los hombres R/. 

Prefatie 1 van de zondagen nr. 724 blz. 796 

Sanctus 
 



7 

 

Eucharistisch Gebed 12A nr. 743 blz. 827   
 
Acclamatie GvL nr. 310c 
 
Pater Noster 
 
Vredeswens 
 
Agnus Dei 
 
Communie uitreiking  
 
Communielied: Spaans 
 
Slotgebed (allen gaan staan) 
 
Mededelingen  
 
Zegen 
 
Slotlied: GvL nr. 404 Alleen wie het gegeven is 
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Weekvieringen Fatimakapel 
Wegens de vakantieperiode van parochievicaris  J. Rivadeneira zullen 
de ochtendvieringen in de Fatimakapel vervallen  tot 24 september . 
 
Ziekenzondag 15 september 
Volgende week zondag staan de zieke en ouderen van onze 
geloofsgemeenschap centraal in de nederlandse viering van 10.00 
uur. Aan een groep zieke en ouderen zal de ziekenzalving worden 
gegeven. Als u zich hiervoor wilt opgeven, kan dat na de viering 
achterin de kerk bij een van de leden van de Pastorale Werkgroep. 
 
1e H. Communie en H. Vormsel in 2020 
Achterop de tafel liggen aanmeldingsformulieren voor het H. 
Vormsel en 1e H. Communie in 2020. 
 
 
 

 
 

 


