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1e Lezing: 1 Koningen 3,5.7-12 
 
In die dagen verscheen de Heer ‘s nachts in een droom aan Salomo 
en zei: “Wat wilt ge dat Ik u geef?” Salomo antwoordde: “Heer mijn 
God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven hoewel ik maar een 
jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat 
uw dienaar te midden van het volk dat Gij uitverkoren hebt, een 
groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus 
uw dienaar een opmerkzame geest, om recht te kunnen spreken 
voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en 
kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van 
U ?” Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer. En God zei tot hem: 
“Omdat ge juist dit gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een 
lang leven, ook niet om rijkdom, evenmin om de dood van uw 
vijanden, maar omdat ge inzicht gevraagd hebt om recht te kunnen 
spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest vol 
wijsheid en begrip, zoals voor u niemand ooit heeft gehad en ook na 
u niemand zal hebben.” Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: GvL nr. 119  

Refrein: Hoezeer is uw wet mij lief, Heer 

2e Lezing: Romeinen 8,28-30 
 
Broeders en zusters, wij weten dat God in alles het heil bevordert 
van die Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit 
geroepen zijn. Want die Hij te voren heeft gekend, heeft Hij ook te 
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voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, 
opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die Hij 
heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij 
gerechtvaardigd, en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.     
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Evangelie: Matteüs 13,44-52 of 13,44-46 
 
In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Het Rijk der hemelen gelijkt op 
een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg 
hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat 
hij bezat en kocht die akker. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een 
koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote 
waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht 
haar. (Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet dat in zee 
geworpen, vissen van allerlei soorten bijeenbracht. Toen het vol was 
trok men het op het strand; men zette zich neer om de goede vissen 
uit te zoeken en in manden te doen; de slechte echter werden 
weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de 
engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen 
uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en 
tandengeknars. Hebt gij dit alles begrepen?” Zij antwoordden Hem: 
“Ja.” Hij zei hun: “Daarom is iedere schriftgeleerde die onderwezen 
is in het Rijk der hemelen, gelijk aan een huisvader die uit zijn schat 
nieuw en oud te voorschijn haalt.”)      
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 6 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. In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit 
lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij 
verzekert ons van het eeuwig geluk: want als de eerste gave bezitten 
wij de Geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij 
het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal 
zijn. Daarom brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw 
grote daden, en zingen U toe vol vreugde: 
 
Heilig, heilig, heilig 
 
Eucharistisch gebed IIB 

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. 

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. 

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 26 juli, 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. 
 
 



Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2 

Zondag 19 juli 2020 16e Zondag door het jaar (a) 
H. Antoniuskathedraal, Breda Celebrant: pastoor Norbert Schnell 
 
Zondag 26 juli 2020 17e Zondag door het jaar (a) 
Lambertusbasiliek, Hengelo Celebrant: pastoor Marc Oortman 
 

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 

 


