
       
          

1e Lezing: 2 Koningen 4,8-11.14-16a 
 
Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde 
een welgestelde vrouw, die hem met aandrang uitnodigde bij haar 
te komen eten. En iedere keer dat de profeet in het vervolg daar in 
de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tot haar 
echtgenoot: “Luister eens, ik heb gemerkt, dat hij die altijd bij ons 
aan huis komt, een heilige man Gods is. Laten we op ons huis een 
kleine kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een stoel 
en een lamp in zetten; als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn 
intrek nemen.”  Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, 
kon hij de bovenkamer betrekken  en er zich te rusten leggen. 
Daarna vroeg Elisa aan Gechazi, zijn knecht: “Kunnen we dan 
werkelijk niets voor haar doen?” Gechazi antwoordde: “Zij heeft 
helaas geen zoon en haar man is oud.” Toen zei Elisa: “Roep haar.” 
De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei: 
“Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 89 

Refrein: Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen 

2e Lezing: Romeinen 6,3-4.8-11 
 
Broeders en zusters, gij weet dat de doop waardoor wij één zijn 
geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? 
Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij 
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een nieuw leven zouden leiden, zoals Christus, die door de macht 
van zijn Vader uit de doden is opgewekt. Indien wij dan met Christus 
gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want 
wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer 
sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. Door de dood, die 
Hij gestorven is, heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde; het 
leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij 
uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in 
Christus Jezus.   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Evangelie: Matteüs 10,37-42 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: “Wie vader of moeder meer 
bemint dan Mij, is Mij niet waardig;  wie zoon of dochter meer 
bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt 
en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het 
verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. 
Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op 
die Mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een 
profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie een 
deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal 
ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze 
kleinen, al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn 
leerling is, voorwaar, Ik zeg u: zijn loon zal he zeker niet ontgaan.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Verkondiging 
 
Voorbede 

Offerande/collecte 

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



Prefatie en Eucharistisch Gebed 12B 

Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw 
hand en Gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze 
gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof 
te treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar U, Hij 
is de waarheid, geen andere waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven 
dat ons van vreugde vervult. Wij danken U, Vader, voor de liefde die 
Gij ons toedraagt in Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het 
gezang der engelen en prijzen uw heerlijkheid met dit lied: 

Heilig... 

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met 
ons op weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons 
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw 
liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmas 
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het 
breken van het brood. 

Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit 
brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de 
gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood 
en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn 
leerlingen terwijl Hij zei: 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn Lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. 

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: 

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. 

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze 
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw 
Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw leven 
opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid 
neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft 
gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor ons, Vader, de weg naar 
U geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de Geest van 
Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de 
gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van 
ons; dat wij op Jezus gelijken. 

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N., leer alle gelovigen van 
uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de 
beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor 
alle mensen rondom ons; dat wij delend in hun vragen en hun pijn, 
in hun vreugden en hun hoop hen de weg aantonen die naar uw 
liefde leidt. 

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede 
van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen 
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht 
van de verrijzenis. 

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, 
waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze 
levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. 



Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, 
de Maagd en Moeder God, met uw apostelen en martelaren, (met 
de heilige N.N.) en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw 
Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 

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. 

http://www.rkdenhaag.nl/


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 12 en 26 

juli, 9 en 23 augustus. 

MISINTENTIES 
Misintenties voor de Nederlandse vieringen kunnen via het 

secretariaat worden opgegeven. 
 
 

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 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. 
 

Noodnummer gewijzigd 
Het noodnummer van onze parochie is gewijzigd.  
Het nieuwe nummer is: 070 820 92 88 
 


