2e zondag veertigdagentijd jaar A
zondag 8 maart 2020
Voorganger: parochievicaris A. van der Helm
m.m.v. Gemengdkoor

Voor aanvang viering: Orgelspel
Welkomstwoord door de lector
Intredelied: GvL nr. 417 De aarde is vervuld (couplet 1 t/m 4)
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Kyrie
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: Genesis 12,1-4a
In die dagen zei de Heer tot Abram: “Trek weg uit uw land, uw stam en uw
familie, naar het land dat Ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u
maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat hij een zegen zal
zijn. Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u vervloeken zal Ik vervloeken.
“Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.” Toen trok Abram
weg, zoals de Heer hem had opgedragen.
Woord van de Heer.- Wij danken God.

Tussenzang/psalm: 33
2e Lezing: 2 Timoteüs 1,8b- 10
Dierbare, draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de
kracht van God, die ons gered heeft en geroepen met een heilige
roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije
besluit van zijn genade, van alle eeuwigheid ons verleend in Christus

Jezus. Nu is zijn genade openbaar geworden door de verschijning
van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en
onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie.
Woord van de Heer.- Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 254
Evangelie: Matteüs 17,1-9
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met
zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen
waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat
begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht.
Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem
onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Heer, het is
goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een
voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” Nog had hij niet
uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit de
wolk klonk een stem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik
mijn welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem.” Op het horen
daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen
door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen
aan en zei: “Staat op, en weest niet bang.” Toen zij hun ogen
opsloegen zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het
afdalen van de berg gelastte Jezus hun: “Spreekt met niemand over
wat ge hebt aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden is
opgestaan.” Woord van de Heer. - Wij danken God
Acclamatie: GvL nr. 264
Verkondiging
Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden)
Voorbede
Offerande/collecte: Attende Domine GvL nr. 844 couplet 2

Prefatie 2e zondag van de veertigdagentijd
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, door Christus onze Heer. Hij heeft zijn eigen dood
aan de leerlingen voorzegd en hun op de heilige berg zijn
heerlijkheid geopenbaard. Zo moest blijken wat wet en profeten ook
getuigen, dat lijden en sterven voert tot de heerlijkheid van de
verrijzenis. Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij U
op aarde zolang er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde:
Sanctus
Eucharistisch gebed VI nr. 732 blz. 808
Acclamatie: GvL nr. 307
Pater Noster: GvL nr. 820
Vredeswens
Agnes Dei
Communielied: GvL nr. 451 Gij zijt voorbij gegaan
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Orgelspel

Huispaaskaarsen 2020
Na afloop kunt u achterin de kerk huispaaskaarsen bestellen.
Willibrordkamp
Dit jaar is er weer een Willibrordzomerkamp voor kinderen van 8 t/m 12
jaar. Achterop de tafels vindt je informatie en inschrijfformulieren. Ook
op de website rkdenhaag.nl is deze informatie te vinden.
Leven met verlies
Op 11 maart start de gespreksgroep 'leven met verlies'. De groep is
bedoeld voor mensen die een dierbare lang of korter geleden verloren
hebben. Vijf woensdagmiddagen zullen we bij elkaar komen. De groep
wordt begeleid door pastor Elma Beerends en vindt plaats in de pastorie
van de Antonius Abt. Meer informatie kunt u vinden in de Stella Maris of in
het Maandbericht.
Vastenactie
Het thema, waar de vastenactie zich dit jaar voor inzet, is ‘werken aan je
toekomst’. In ontwikkelingslanden probeert men mensen te helpen een
zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie
kunnen zorgen en een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. In de
bijgesloten folder en op het bord achterin de kerk, leest u hier meer over.
U kunt uw bijdrage in het offerblok achterin de kerk deponeren
Op weg naar Pasen 2020
Achterop de tafels ligt informatie over activiteiten in de vastentijd zoals Op
Weg Naar Pasen en de Vaste wandelingen.
Morgengebed (Laudes) in de Vastentijd
Tijdens de vastentijd zal iedere door de weekse ochtend (maandag t/m
vrijdag) om 6 uur de Laudes (morgengebed) worden gebeden in de
Fatimakapel van de Agneskerk (Newtonstraat 326), beginnend maandag 2
maart. Iedereen is van harte welkom om zich aan te sluiten en zo de dag te
beginnen met een lof aan God.
Agapèviering
Maandagavond 23 maart is er om 18.30 een Agapèviering in de pastorie.

