
       

1e Lezing: Handelingen 2,42-47 
 
De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, 
bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van 
het brood en het gebed. Ontzag beving eenieder, want door de apostelen 
werden vele wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof hadden 
aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze 
waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen 
te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en 
eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten 
samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en 
stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer 
bijeen, die gered zouden worden.   Woord van de Heer.- Wij danken God. 
 

Tussenzang/psalm: 118 

2e Lezing: 1 Petrus 1,3-9 
 
Dierbaren, Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die 
ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van 
hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een 
onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd 
in de hemel. In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het heil, 
dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden. Dan 
zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te 
lijden onder allerlei beproevingen. Maar die zijn nodig om de 
deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, uw geloof, dat zoveel 
kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door vuur gelouterd 
wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en 
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eer uw deel zijn. Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In 
Hem gelooft gij, ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe 
hemels zal uw vreugde zijn, als gij het einddoel van uw geloof, uw redding, 
bereikt.  Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Evangelie: Johannes 20,19-31 
 
Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de 
verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden,  
kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u.” Na dit 
gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen 
waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot 
hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.” Na deze 
woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvangt de heilige Geest. Als gij 
iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, 
zijn ze niet vergeven.” Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, 
was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden 
hem: "Wij hebben de Heer gezien.” Maar hij antwoordde: "Zolang ik in zijn 
handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van 
de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet 
geloven.” Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en 
nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus 
binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u.” Vervolgens zei Hij 
tot Tomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand 
uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig.” 
Toen riep Tomas uit: "Mijn Heer en mijn God !” Toen zei Jezus tot hem: 
"Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd 
hebben.” In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere 
tekenen gedaan die niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn 
opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van 
God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.     
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 

Verkondiging 

Geloofsbelijdenis 

Voorbede 



Offerande/collecte: U kunt uw gave overmaken op  
                                    NL72 INGB 0000659585  t.n.v. Sint Agnes parochie 
                                    o.v.v. Collecte 
 

Prefatie 1 van Pasen 

U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en genezing te 
vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, maar vooral (in deze 
heilige nacht) op deze dag die Gij gemaakt hebt bezingen wij U. Want ons 
paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij, die voor ons geworden is, het Lam dat 
wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is Hij gestorven, voorgoed heeft Hij 
de dood ontwapend en gedood; Hij is opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw 
gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen; 
vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en krachten die U loven, die 
U dit lied toejuichen zonder einde: 
 
Heilig, heilig, heilig 

Eucharistisch gebed IIC GvL. nr. 728 blz. 800 

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 

MEDEDELINGEN 

Misintenties 
Nu er in de komende tijd geen vieringen in de kerk zijn, kunnen de reeds 
aangevraagde intenties niet in de weekendviering gelezen worden. In 
overleg met de aanvragers zijn die intenties opgeschoven. Nieuwe intenties 
kunnen altijd via het secretariaat aangevraagd worden. In overleg wordt er 
een datum bepaalt of wordt de intentie tijdens een besloten viering door 
kapelaan Johnny Rivadeneira gelezen. 



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 vieringen tot 1 juni (Pinksteren) 
geannuleerd en zijn alle evenementen in de parochie afgelast of tot nader 
order uitgesteld. 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. 
 
Kerkopenstelling i 
In tegenstelling tot wat er in de Stella Maris en op de website staat is de 

openstellingstijd van de Agneskerk als volgt: 

Zondagmorgen van 11.30 tot 12.30 uur. 

 

Richtlijnen voor bezoek aan onze kerk: 
De richtlijnen van het RIVM ten aanzien van het coronavirus zijn van 
toepassing. 
Bent u verkouden of ziek, ga dan niet naar binnen 
Er mogen maximaal 30 mensen tegelijkertijd in de kerk aanwezig zijn 
Houd 1,5 – 2 meter afstand van elkaar in het portaal, in de banken en in de 
paden 
Nies of hoest in de elleboog; gebruik papieren zakdoekjes 
Laat geen voorwerpen (zakdoekjes b.v.) achter in de kerk 
Bezoekers geven elkaar niet de hand 
 
YouTube kanaal/Vieringen 
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 gelezen, daarna 
volgt een (bemoedigende) overweging en is er een afsluiting inclusief 
intenties met het gebed van de bisschoppen tegen het corona-virus. In het 
weekend van 18/19 april neemt parochievicaris Vincent Wang deze 
bemoediging voor zijn rekening, 25/26 april parochievicaris Johnny 
Rivadeneira Aldás en 2/3 mei doet diaken Henk van Zoelen de overweging.  



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. 
 
Nieuwe paaskaars 2020 
 

                   
  
Binnendragen van de nieuwe paaskaars op 1

e
 paasdag en de nieuwe paaskaars op de 

standaard op het priesterkoor. 


