
       1e  

1e Lezing: Jesaja 55,1-3 
 
Zo spreekt God de Heer: “Komt naar het water, gij allen die dorst 
lijdt! Ook gij die geen geld hebt, komt toch. Komt kopen, geniet 
zonder geld en zonder te betalen. Komt kopen wijn en melk. Wat 
geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid 
voor iets dat niet voedt? Luistert, luistert naar Mij: dan eet gij wat 
goed is, dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt 
naar Mij en luistert en gij zult leven.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 145 
 
Refrein: Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons 
 
2e Lezing: Romeinen 8,35.37-39 
 
Broeders en zusters, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, 
levensgevaar of het zwaard? Over dit alles zegevieren wij glansrijk, 
dank zij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd, dat 
noch de dood noch het leven, noch engelen, noch boze geesten, 
noch wat is noch wat zal zijn, en geen macht in den hoge of in de 
diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van 
de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
 

18
e
  zondag door het jaar A 

zondag  2 augustus  2020 

 

TV MIS 10.00 UUR NPO2 

 

 



Evangelie: Matteüs 14,13-21 
 
In die tijd voer Jezus in een boot naar een eenzame plek om alleen 
te zijn. Maar het volk kwam dit te weten en zij gingen Hem vanuit 
hun steden te voet achterna. Toen Hij bij zijn landing dan ook een 
grote menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen en Hij genas 
hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen 
naar Hem toe en zeiden: “Deze plek is eenzaam en het is al laat op 
de dag.Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen.” 
“Het is niet nodig dat zij weggaan - zei Jezus hun - geeft gij hun maar 
te eten.” Doch zij antwoordden: “Wij hebben hier niet meer dan vijf 
broden en twee vissen.” Waarop Jezus sprak: “Brengt die dan hier.” 
En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij 
nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, en 
nadat Hij de zegen had uitgesproken, brak Hij de broden die Hij aan 
zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen 
aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde 
men nog twaalf volle korven op. Het waren ongeveer vijfduizend 
mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet 
meegerekend.   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 1 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 eenmaal door de dood 
is heengegaan, het ontzagwekkend wonder heeft volbracht; die ons 
wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde, om te zijn: uw 



uitverkoren en geheiligd volk; - koningen en priesters worden wij 
genoemd. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal: dat Gij ons 
uit de duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw onvergankelijk 
licht. 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 V 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons 
tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, 
uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons 
allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. 
Nooit willen wij vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en 
dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het lichaam en bloed 
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 
in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. 

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 
ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: 

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



Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn 
leerlingen en zei: 

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. 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 
Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 
vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 
Geest en breng ons elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de 
hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus N., aan onze bisschop 
en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 

Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats 
innemen in ons hart, en vergeet niet hen, die door de dood van ons 
zijn heengegaan. 



Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de 
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook 
met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en 
brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, 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. 

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 

AANMELDEN VIERING NIET MEER NODIG 

Als parochie zijn wij blij u te mogen melden dat wij enkele 
versoepelingen mogen doorvoeren met betrekking tot onze kerken 
en het vieren van de H. Missen. De belangrijkste versoepeling delen 
we al graag vandaag. Bezoekers van vieringen hoeven zich niet meer 
eerst (telefonisch of digitaal) aan te melden. Dit geldt per direct. Wel 
wordt nu aan de deur gevraagd of u gezondheidsklachten heeft. 
Binnen de kerk dient nog steeds 1,5 meter afstand worden 
gehouden en de handen bij aankomst en bij het ontvangen van de H. 
Communie te worden gereinigd met handgel. Houd er rekening mee 
dat als het maximum aantal mensen per kerk is bereikt, u er niet 
meer bij kunt. Kom dus op tijd. In onze Agneskerk is het maximum 
aantal kerkgangers per viering gesteld op 90 excl “personeel”. 



Nederlandstalige vieringen: zondag 2, 16 en 

30 augustus, aanvang 10.00 uur. 

Spaanstalige vieringen: zondag 9 en 23 

augustus, aanvang 10.00 uur. 

Doordeweekse viering: 

Woensdag 9.30 uur in de kerk,  aanmelden niet nodig, wel wordt 
aan de deur gevraagd of u gezondheidsklachten heeft. Binnen de 
kerk dient nog steeds 1,5 meter afstand worden gehouden en de 
handen bij aankomst en bij het ontvangen van de H. Communie te 
worden gereinigd met handgel. 
Tijdens de vakantieperiode van kapelaan Johnny zullen de 
weekvieringen vervallen. Het betreft de periode van 18 augustus 
t/m 18 september. In de weekeindvieringen zal kapelaan Johnny bij 
ons voorgaan. 
 
 
Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2 

Zondag 2 augustus 2020 10.00 - 11.00 uur 
18e Zondag door het jaar (a) 
St. Martinuskerk, Sneek Celebrant: pastoor Peter van der Weide 
 
Zondag 9 augustus 2020 10.00 - 11.00 uur 
19e Zondag door het jaar (a) 
Sint-Jozefkerk, Waubach Celebrant: pastoor Harry Notermans 
 
Zaterdag 15 augustus 2020 (Eurovisieviering) 11.00 - 12.00 uur 
Maria Tenhemelopneming 
Sint-Romboutskathedraal, Mechelen België Celebrant: Mgr. Koen 
Vanhoutte 
 



Zondag 16 augustus 2020 10.00 - 11.00 uur 
20e Zondag door het jaar (a) 
Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam Celebrant: pastoor Eric 
Fennis 
 
Zondag 23 augustus 2020 10.00 - 11.00 uur 
21e Zondag door het jaar (a) 
H. Nicolaaskerk, Baarn Celebrant: pastoor Joachim Skiba 
 
Zondag 30 augustus 2020 10.00 - 11.00 uur 
22e Zondag door het jaar (a) 
H. Gerardus Majellakerk, Emmen Celebrant: mgr. Ron van den Hout 
 

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 


