
        

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-

19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen 

maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en 

zondagen worden t/m 13 april (2e Paasdag) afgelast. Dit geldt dus ook voor 

de parochie Maria Sterre der Zee. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het 

recente advies van de overheid en het RIVM. Raadpleeg regelmatig: 

RKDENHAAG.NL 

Schuldbelijdenis  

Kyrie/Heer ontferm U 

Openingsgebed  

1e Lezing: 1 Samuël 16,1b,6-7.10-13a 
  
In die dagen zei de Heer tot Samuël: “Vul een hoorn met olie: Ik zend u naar 
Isaï, de Betlehemiet, want een van zijn zonen heb ik voor het koningschap 
bestemd.” Toen Samuël daar aankwam, viel zijn blik op Eliab en hij dacht: Die 
daar voor de Heer staat is ongetwijfeld zijn gezalfde ! Maar de Heer zei tot 
Samuël: “Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil Ik niet. 
Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, 
maar de Heer naar het hart.” Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël 
voor, maar Samuël zei tot Isaï: “Geen van hen heeft de Heer uitverkoren.” 
Daarop vroeg hij aan Isaï: “Zijn dat al uw jongens?” Hij antwoordde: “Alleen 
de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen.” Toen zei Samuël tot Isaï: “Laat 
die dan halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is.” Isaï liet hem 
dus halen. De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. 
Nu zei de Heer: “Hem moet gij zalven: hij is het.” Samuël nam dus de hoorn 
met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Sedert die dag was de 
geest van de Heer vaardig over David.  
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang/psalm: 23-III 

2e Lezing: Efeziërs 5,8-14 
 
Broeders en zusters, eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw 
gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht. De 
vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid. 
Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt. Neemt geen deel aan duistere en 
onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht. Wat die mensen in het 
geheim doen is te schandelijk om er ook maar over te spreken. Alles echter 
wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. En alles 
wat verhelderd wordt, is zelf “licht” geworden. Zo zegt ook de hymne: 
“Ontwaak, slaper, sta op uit de dood en Christus’ licht zal over u stralen.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 254 

Evangelie: Johannes 9,1-41 of 9,1.6-9.13-17.34-38 
 
In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was van zijn 
geboorte af. ( Zijn leerlingen vroegen Hem: “Rabbi, wie heeft gezondigd, 
hijzelf of zijn ouders, dat hij blind geboren werd?” Jezus antwoordde: “Noch 
hij, noch zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten in 
hem openbaar worden. Wij moeten de werken van Hem die Mij gezonden 
heeft verrichten zolang het dag is. Er komt een nacht en dan kan niemand 
werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.” Toen Hij dit 
gezegd had,)  spuwde Hij op de grond, maakte met het speeksel slijk, 
bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot hem: “Ga u wassen in de 
vijver van Siloam,” - wat betekent: gezondene.- Hij ging ernaar toe, waste 
zich en kwam er ziende vandaan. Zijn buren nu en degenen die hem vroeger 
hadden zien bédelen, zeiden: “is dat niet de man, die zat te bedelen?” 
Sommigen zeiden: “lnderdaad, hij is het.” Anderen: “Neen, hij lijkt alleen 
maar op hem.” Hijzelf zei: “Ik ben het.” (Toen vroegen ze hem: “Hoe zijn dan 
uw ogen geopend?” Hij antwoordde: “De man die Jezus heet, maakte slijk, 
bestreek daarmee mijn ogen en zei tot mij: Ga naar de Siloam en was u. Ik 
ben dus gegaan, waste mij en kon zien.” Ze vroegen hem toen: “Waar is die 
man ?”Hij zei: “Ik weet het niet.”) Men bracht nu de man die blind geweest 
was bij de Farizeeën; de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen 
geopend, was namelijk een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hem dus, hoe 
hij het gezicht herkregen had. Hij zei hun: “De man die Jezus heet, deed slijk  



op mijn ogen, ik waste mij en ik zie.” Toen zeiden sommige Farizeeën: “Die 
man komt niet van God, want Hij onderhoudt de sabbat niet.” Anderen 
zeiden: “Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen?” Zo was er 
verdeeldheid onder hen. Zij richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen: 
“Wat zegt gijzelf van Hem, daar Hij u toch de ogen geopend heeft?” Hij 
antwoordde: “Het is een profeet.” (De Joden wilden niet van hem aannemen, 
dat hij blind was geweest en het gezicht herkregen had, eer zij de ouders van 
de genezene hadden laten komen. Zij stelden hun toen de vraag: “Is dit uw 
zoon, die volgens uw zeggen blind geboren is? “Hoe kan hij dan nu zien?” Zijn 
ouders antwoordden: “Wij weten, dat dit onze zoon is en dat hij blind is 
geboren, maar hoe hij nu zien kan, weten we niet; of wie zijn ogen geopend 
heeft, wij weten het niet. “Vraagt het hemzelf, hij is oud genoeg en zal zelf 
zijn woord wel doen.” Zijn ouders zeiden dit omdat zij bang waren voor de 
Joden, want de Joden hadden reeds afgesproken dat alwie Hem als Messias 
beleed, uit de synagoge gebannen zou worden. Daarom zeiden zijn ouders: 
Hij is oud genoeg, vraagt het hemzelf. Voor de tweede maal riepen de 
Farizeeën nu de man die blind was geweest, bij zich en zeiden hem: “Geef eer 
aan God. “Wij weten dat die man die Jezus heet, een zondaar is.” Hij echter 
antwoordde: “Of Hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik wel: dat ik 
blind was en nu zie.” Daarop vroegen zij hem wederom: “Wat heeft Hij met u 
gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend?” Hij antwoordde: “Dat heb ik al 
verteld, maar gij hebt niet geluisterd. Waarom wilt gij het opnieuw horen? 
Wilt ook gij soms leerlingen van Hem worden? Toen zeiden zij smalend tot 
hem: “Jij bent een leerling van die man, wij zijn leerlingen van Mozes. Wij 
weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten we niet 
waar Hij vandaan is.” De man gaf hun ten antwoord: “Dit is toch wel 
wonderlijk, dat gij niet weet vanwaar Hij is; en Hij heeft mij nog wel de ogen 
geopend. Wij weten dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand 
godvrezend is en zijn wil doet, dan luistert Hij naar zo iemand. Nooit in der 
eeuwigheid heeft men gehoord, dat iemand de ogen van een blindgeborene 
heeft geopend. Als deze man niet van God kwam, had Hij zo iets nooit 
kunnen doen.”) Zij voegden hem toe: “in zonden ben je geboren, zo groot als 
je bent, en jij wilt ons de les lezen?” Toen wierpen ze hem buiten. Jezus 
vernam dat men hem buitengeworpen had en toen Hij hem aantrof, zei Hij: 
“Gelooft ge in de Mensenzoon? ”Hij antwoordde: “Wie is dat, Heer? Dan zal 
ik in Hem geloven.” Jezus zei hem: “Gij ziet Hem, het is Degene die met u 
spreekt .”Toen zei hij: “Ik geloof, Heer.” En hij wierp zich voor Hem neer. 
(En Jezus sprak: “Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat de 
niet-zienden zouden zien en de zienden blind worden.” 



Enkele Farizeeën die bij Hem stonden, hoorden dit en zeiden tot Hem: “Zijn 
ook wij soms blind?” Jezus antwoordde: “Als gij blind waart, zoudt gij geen 
zonde hebben, maar nu gij zegt: wij zien, blijft uw zonde.”)         
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie 
 
Verkondiging 
 
Credo/Geloofsbelijdenis 
 
Voorbede 
 
Offerande/collecte: U kunt uw gave overmaken op NL72 INGB 0000 6595 85 

                        t.n.v. Sint Agnes parochie 

Prefatie van deze zondag 

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. Door het mysterie van zijn menswording heeft Hij het 
volk, dat in duisternis dwaalde, het licht van het geloof geschonken. Aan allen 
die geboren werden als slaven van de zonde, gaf Hij het vermogen kinderen 
van God te worden door het bad van de wedergeboorte. Daarom wordt in de 
hemel en op aarde een nieuw lied gehoord van aanbidding, en met de 
engelen zingen ook wij U toe vol vreugde: 
 
Sanctus/Heilig, heilig, heilig 
 
Eucharistisch gebed VIII nr. 734 blz. 812 
 
Pater Noster/Onze Vader    
 
Vredeswens 
 
Agnus Dei/Lam Gods 
 
Slotgebed 
 
Zegen 
 



MEDEDELINGEN 
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. 
Dit doet men door projecten te ondersteunen, die zorgen voor een 
beroepsopleiding, voor voortgezet onderwijs en ook projecten, die 
mensen helpen bij het opzetten van een eigen onderneming. Laten wij 
in deze vastentijd de projecten steunen, die aan onze medemensen in 
de ontwikkelingslanden een beter leven kunnen geven.   
U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de Vastenaktie  

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag 
  
Op weg naar Pasen 2020 
Alle activiteiten komen te vervallen m.u.v. de Vastenwandelingen. 
 
Morgengebed (Laudes) in de Vastentijd 
De Lauden bijeenkomsten in de vroege morgen komen te vervallen. 
 
Willibrordkamp 
Dit jaar is er weer een Willibrordzomerkamp voor kinderen van 8 t/m 
12 jaar.  Informatie en inschrijfformulieren staan op de website 
rkdenhaag.nl. 
 
Bezinningsochtend en Geloven Nu 
De Bezinningsochtend op 25 maart en Geloven Nu op 2 april komen te 
vervallen. 
 
Kerk-zijn in crisistijd 
De berichtgevingen rond het Corona-virus (COVID-19) houden ons als 
individu en als samenleving de afgelopen weken behoorlijk in de 
greep. De ontstane crisis zal langere tijd gaan duren. Ook de parochie 
Maria Sterre der Zee heeft maatregelen getroffen om besmetting 
tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de besluiten van 
de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen. Zo zijn alle 
weekendvieringen tot en met 13 april geannuleerd en zijn vrijwel alle 



evenementen in de parochie afgelast of tot nader order uitgesteld. 
Vanaf Palmzondag tot en met Tweede Paasdag zullen er dus geen 
publieke liturgische vieringen zijn. Bij uitvaarten mogen maximaal 30 
personen aanwezig zijn. Deze uitvaarten worden sober gehouden, 
zonder koor. Later kan alsnog een herdenkingsviering worden 
gehouden als de nabestaanden dit willen. Ook de geplande 
doopvieringen zijn versoberd: deze gaan wel door maar met een limiet 
van 10 personen maximaal per doopviering. We laten het aan de 
ouders van de dopeling of zij de doop willen laten doorgaan of willen 
uitstellen. 
Via onze website rkdenhaag.nl  houden we u verder op de hoogte van 
maatregelen binnen onze parochie, wij vragen u daarom deze pagina 
regelmatig te raadplegen. 
YouTube kanaal 
Wij hebben sinds heden een YouTube kanaal waar u elke zaterdag 
vanaf 19:00 uur een korte overweging van een lid van het pastoraal 
team kunt horen en zien. Het evangelie van de zondag zal worden 
voorgelezen, daarna volgt een (bemoedigende) overweging en is er 
een afsluiting inclusief intenties met het gebed van de bisschoppen 
tegen het corona-virus. Voor aankomend weekend (21/22 maart) 
neemt pastoor Dolf Langerhuizen deze bemoediging voor zijn 
rekening, 28/29 maart zal parochievicaris Ad van der Helm dit doen. 
Intenties kunt u insturen via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of in 
een bericht via onze social media zoals Facebook of Twitter 
achterlaten. 
 
Collecte 
De komende weken vervallen de weekend-vieringen. Dat zijn 
weekenden waarin wij als geloofsgemeenschap H. Agnes niet kunnen 
collecteren. De collecte opbrengsten zijn een belangrijke 
inkomstenbron voor de parochie. Nu er in alle kerklocaties gedurende 
deze weekenden geen vieringen zijn, betekent dit vele gemiste 
weekend-collectes! 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. Hartelijk dank. 


