
       
         

1e Lezing: Jeremia 20, 10-13 
 
Jeremia sprak: “Ik hoor velen fluisteren: Daar heb je ‘Ontzetting-
overal’. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden 
willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: Misschien laat 
hij zich misleiden; dan overmeesteren we hemen kunnen we ons op 
hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn 
achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep 
beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze 
wordt nooit vergeten! "Heer van de hemelse machten, die alles 
rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien 
hoe Gij U op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen 
gelegd. Zingt een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het 
leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 69  

Refrein: Heer, verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt 

2e Lezing: Romeinen 5, 12-15 
 
Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld 
gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle 
mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was 
immers reeds zonde in de wereld, vóór de wet er was. Maar zonde 
wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de dood als 
koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen, 
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die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de 
overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem, die 
komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar 
de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, 
maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn 
genade: de ene mens, Jezus Christus. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Evangelie:  Matteüs 10,26-33 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: “Weest niet bang voor de 
mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal 
bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het 
licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de 
daken. Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam kunnen 
doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem, die èn ziel èn lichaam 
in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen 
voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één 
mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs iedere haar van uw 
hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan 
een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als 
de mijne erkennen bij mijn Vader, die in de hemel is. Maar ieder die 
Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen 
tegenover mijn Vader die in de hemel is.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Verkondiging 

Voorbede 

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

 



Prefatie II van de zondagen  

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. Die met ons onbestendig 
lot begaan, is mens geworden, geboren uit de Maagd; die, aan het 
kruis gestorven, ons gered heeft van de dood die eeuwig duren zou; 
die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven tot in eeuwigheid. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 
voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de 
woorden: 
 
Heilig, heilig, heilig 

Eucharistisch gebed IIC nr. 728 blz. 800 

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig 
dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 
worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam 
Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn 
leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.  

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van 
het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor u en 
alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit 
doen om Mij te gedenken. 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 



waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst 
te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en 
wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd, tot n 
enige kudde. 

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, n heilig volk met N. onze paus en N. 
onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk 
ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de hoop der 
verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem 
hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens 
leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig 
leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw 
Zoon. 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, 
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier 
en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

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 

 



KERK-ZIJN IN CRISISTIJD 

Op de website van de parochie Maria Sterre der Zee 

(www.rkdenhaag.nl) is een brief opgenomen van pastoor Dolf 

Langerhuizen over de hervatting van liturgische vieringen in de 

parochie. Wanneer u de komende weken vieringen bij wilt wonen is 

het belangrijk dat u kennisneemt van deze publicatie op de website.  

Voor de periode tot en met augustus zal in de Agneskerk de ene 

week een Spaanstalige viering worden gehouden en de andere week 

een Nederlandstalige viering. Vanaf zondag 14 juni beginnen deze 

vieringen om 10.00 uur. 

In juni worden vieringen gehouden voor maximaal 30 gelovigen. 

Vanaf zondag  5 juli mogen maximaal 100 gelovigen de vieringen 

bijwonen. Zoals u kunt lezen in de brief van pastoor Langerhuizen 

bent u verplicht zich wekelijks van tevoren telefonisch aan te 

melden voor de vieringen die u bij wilt wonen. U kunt voor 

aanmelding op woensdag en donderdagmorgen het secretariaat van 

de Agnes bellen (070-3657729). Het schema voor de komende 

weken ziet er als volgt uit (alle vieringen vangen dus aan om 10.00 

uur): 

Nederlandstalige vieringen: zondagen 5 en 

19 juli, 2, 16 en 30 augustus. 

Spaanstalige vieringen: zondagen 28 juni, 12 

en 26 juli, 9 en 23 augustus. 

MISINTENTIES 
Misintenties voor de Nederlandse vieringen kunnen via het 

secretariaat worden opgegeven. 
 
 

http://www.rkdenhaag.nl/


COLLECTE 
De komende weken zijn de weekend-vieringen beperkt te bezoeken. 
Dat zijn weekenden waarin wij als geloofsgemeenschap H. Agnes 
minder collectegeld ontvangen. De collecte opbrengsten zijn een 
belangrijke inkomstenbron voor de parochie. 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 vieringen NPO2  10.00 uur 
Zondag 21 juni 2020 12e Zondag door het jaar (A) 
St. Martinuskerk, Sneek Celebrant: pastoor Peter van der Weide 
 
Zondag 28 juni 2020 13e Zondag door het jaar (A) 
H. Petruskerk, Roelofarendsveen Celebrant: pastoor Jack Glas 

Doordeweekse vieringen 
De bedoeling was om m.i.v. 17 juni weer een doordeweekse viering 
te houden. Echter blijkt het niet mogelijk om voldoende bemanning 
te krijgen om dit goed te laten verlopen. Besloten is nu geen viering 
te houden maar wel de kerk open te stellen voor het opsteken van 
een kaarsje en gebed. De kerk is iedere woensdagmorgen open van 
10 tot 13 uur.  Dit is dus anders dan in de Stella Maris en op de 
website staat. 


