
         
        

1e Lezing Handelingen 6,1-7 
 
Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam, begonnen de 
Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse 
ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. De twaalf riepen nu 
de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: “Het past niet dat wij het 
woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus 
uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van goede faam, vol 
van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl 
wij onszelf zullen blijven wijden aan het gebeden de bediening van het 
woord.” Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij 
kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest, Filippus, Prochorus, 
Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, een proseliet uit Antiochië. Dezen 
werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen 
oplegden. Het woord Gods breidde zich uit en het aantal leerlingen in 
Jeruzalem vermeerderde sterk; ook een groot aantal priesters gaf zich 
gewonnen aan het geloof. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 33 

Refrein: Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U  vertrouwen 
 
2e Lezing: 1 Petrus 2,4-9 
 
Dierbaren, treedt toe tot de Heer, de levende steen, door de mensen 
verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat ook 
uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. 
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Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig 
zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: “lk leg in 
Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op Hem 
vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld.” Kostbaar, dat geldt voor u die 
gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt: “De steen die de bouwlieden 
hebben afgekeurd, die is de hoeksteen geworden,” maar ook “een steen 
waaraan zij zich stoten, een rots waarover zij struikelen.” Zij stoten zich, 
omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen; en daartoe waren zij ook 
bestemd. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke 
priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de 
roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft 
geroepen tot zijn wonderbaar licht.      
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Evangelie: Johannes 14,1-12 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Laat uw hart niet verontrust 
worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader 
is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, 
want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben 
heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te 
nemen bij Mij. opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga 
en ook de weg daarheen is u bekend.” Tomas zei tot Hem: “Heer, wij 
weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?” 
Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
“Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, 
zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.” 
Hierop zei Filippus: “Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.” En Jezus 
weer: “lk ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij 
ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft 
ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u 
zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn 
werk verricht. Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of 
gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan 
die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.”      
Woord van de Heer. – Wij danken God. 



Voorbede 

Offerande/collecte: U kunt uw gave overmaken op  
                                    NL72 INGB 0000659585  t.n.v. Sint Agnes parochie 
                                    o.v.v. Collecte 
 
Prefatie 3 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 tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons 
geslacht. Hij houdt nooit op zich heel en al voor ons te geven, Hij spreekt 
voor ons bij U ten beste, voor altijd. Zijn offer is volbracht, Hij sterft niet 
meer, Hij is het Lam dat werd gedood en toch in leven blijft. 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: 
 
Eucharistisch gebed IIC 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 zeker tot 1 juli 
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 in de H. Agnes 
In tegenstelling tot wat er in de Stella Maris en op de website staat is de 

openstellingstijd van de H. 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.  
 
Op de website van het bisdom en onze website staat een verslag van de 
Corona-noveen welke in de H. Antonius Abt kerk is geopend door onze 
bisschop. 
 
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. U kunt ook onderstaande 
OR code gebruiken om met uw mobiele telefoon te doneren. Hartelijk 
dank. 
 

QR code H. Agnes 

 

 



Overzicht TV missen NPO2: 

Zondag 10 mei 2020 10.00 - 11.00 uur 

Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam Celebrant: pastoor Eric Fennis 

 

Zondag 17 mei 2020 10.00 - 11.00 uur 

H. Jozefkerk, Waubach Celebrant: pastoor Harry Notermans 

 

RAADPLEEG GEREGELT ONZE WEBSITE WAAR 
BERICHTEN OP VERSCHIJNEN 

OVER DE CORONA MAATREGELEN 
 


