
      

1e Lezing: Exodus 34,4b-6.8-9 
 
In die dagen besteeg Mozes ‘s morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer 
hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. De Heer 
daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van 
de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: “De Heer! De Heer is 
een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw.” 
Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak 
hij: “Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel 
halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en 
beschouw ons als uw eigen bezit.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: Uit Daniel 3 

Refrein: U komt de lof toe in alle eeuwen. 

2e Lezing: 2 Korintiërs 13,11-13 
 
Broeders en zusters, laat alles weer goed komen, neemt mijn 
vermaning ter harte, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de 
God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkander met de heilige 
kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, 
de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u 
allen. Amen. Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Evangelie: Johannes 3,16-18 
 
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: “Zozeer heeft God de wereld 
liefgehad,  dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven opdat alwie 
in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal 
hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de 
wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden 
gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet 
gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de Naam 
van de eniggeboren Zoon van God.” 
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 van de Heilige Drie-eenheid 

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. Met uw veelgeliefde Zoon 
en met de heilige Geest zijt Gij één God, en onze enige Heer. Wat wij 
weten en geloven van U, Vader, dat weten en geloven wij ook van 
uw Zoon en van de heilige Geest. En wij belijden dat Gij God zijt, 
eeuwig, waarachtig en getrouw, Gij drie personen, even goddelijk 
voor ons en even groot, o heilige Drievuldigheid, Gij één van hart, 
één God die wij aanbidden. En ook de engelen aanbidden U, de 
cherubs voor uw troon, de serafijnen, zij roepen dag aan dag als uit 
één mond: 
 
Heilig, heilig, heilig 
 
 



Eucharistisch gebed 2B 

Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U stroomt alle 
heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons 
geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam 
Hij brood in zijn handen, dankte U, en brak het om te verdelen 
onder zijn leerlingen en sprak: Neemt en eet hiervan, gij allen, want 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
 
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U 
opnieuw, en reikte 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. 
 
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is 
gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij 
ons heeft gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker die ons 
redde van de dood.  
Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden 
voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden. 
Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw 
eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang dat wij naar elkaar 
toe groeien door de kracht van uw heilige Geest. 
 
Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in 
onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus N., onze 
bisschop N. en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. 



Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn 
gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle 
mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en 
laat hen treden in de luister van uw Aanschijn. 
 
Neem ook ons allen op in uw liefde; dan zullen wij met de maagd 
Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met zijn apostelen en met allen die op deze aarde 
leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de 
lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van 
uw geliefde Zoon, aanhouden tot in uw heerlijkheid. 
 
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 

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. 
Slotgebed (allen gaan staan) 

Zegen 

Kerk-zijn in crisistijd 

Op de website van de parochie Maria Sterre der Zee 

(www.rkdenhaag.nl) is afgelopen maandag een brief opgenomen 

van pastoor Dolf Langerhuizen over de hervatting van liturgische 

vieringen in de parochie. Wanneer u de komende weken vieringen 

http://www.rkdenhaag.nl/


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 (de aanvang van de viering van zondag 7 juni is 

11.00 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. Het telefoonnummer 

dat in de brief wordt vermeld is het algemene nummer van het 

secretariaat van de Agnes. Om overbelasting van die lijn te 

voorkomen zijn wij nog bezig met de aanvraag van een speciaal 

telefoonnummer (“de reserveringslijn”). Zodra het nummer daarvan 

beschikbaar is zullen wij u daarover informeren.  

Het schema voor de komende weken ziet er als volgt uit (alle 

vieringen vangen dus aan om 10.00 uur): 

Nederlandstalige vieringen: zondagen 7 en 

21 juni, 5 en 19 juli, 2, 16 en 30 augustus 

Spaanstalige vieringen: zondagen 14 en 28 

juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus 

Misintenties 

Misintenties voor de Nederlandse vieringen kunnen via het 
secretariaat worden opgegeven. 
 
 



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 
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