
        

1e Lezing: Zacharia 9,9-10 
 
Zo spreekt de Heer: “Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter 
Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; 
hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van 
een ezelin. lk vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit 
Jeruzalem; de strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede af 
onder de volken, dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de 
Rivier tot de grenzen der aarde.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Tussenzang/psalm: 145 

Refrein: Uw naam wil ik verheerlijken voor altijd, mijn God en Koning 

2e Lezing: Romeinen 8,9.11-13 
 
Broeders en zusters, Uw bestaan wordt niet beheerst door de 
zelfgenoegzaamheid, maar door de Geest, omdat de Geest van God 
in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan 
behoort hij Hem niet toe. Als de Geest van God die Jezus van de 
doden heeft opgewekt ,in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de 
doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal 
levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft. 
Broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen maar niet aan 
onszelf, om zelfgenoegzaam te leven. Als gij zelfzuchtig leeft, zult gij 
zeker sterven. Maar als gij door de Geest de praktijken van de 
zelfzucht versterft, zult gij leven. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

14e zondag door het jaar A 

zondag  5 juli 2020 

 

TV MIS 10.00 UUR NPO2 

 



Evangelie: Matteüs 11,25-30 
 
In die tijd sprak Jezus: “Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, 
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en 
verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo 
heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen 
gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent 
de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren. 
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal 
u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en 
leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust 
vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” 
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. 

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 

MEDEDELINGEN 

Volgende week zondag is er om 10.00 uur een spaanstalige viering. 

Op zondag 19 juli is er weer een nederlandse viering.  
 
Misintenties voor die viering kunnen bij het secretariaat opgegeven 
worden. 
 

Vanaf 1 juli is het mogelijk om met meer dan 30 mensen onze 
weekend vieringen te bezoeken. Hiervoor dient u zich wel aan te 
melden. Dat kon al telefonisch bij het lokale secretariaat van onze 
Agnesgeloofsgemeenschap op woensdag en donderdag van 10:00-
12:00 uur maar nu ook digitaal! Dit doet u door een simpel formulier 
in te vullen op www.meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag. U 
kunt ook naar de website van onze Parochie Maria Sterre der Zee 
waar een link staat of naar www.meevieren.nl en dan onze parochie 
selecteren. Hier vult u in welke viering u wilt bezoeken, uw gegevens 
en verklaart u geen corona-klachten te hebben, waarna u een 
bevestiging in uw mailbox krijgt. Als u geen internet of emailadres 
heeft, kunt het  secretariaat van de Agnes op woensdag en 
donderdag bellen om u aan te melden (070-3657729). 

http://www.meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag/
http://www.meevieren.nl/


 
De vieringen zijn drie dagen voor aanvang zichtbaar. U kunt zich op 
één dag voor één viering inschrijven, zodat iedereen een kans heeft. 
Voor vragen kunt u tijdens de openingstijden contact opnemen met 
het lokale secretariaat. Als u zich niet heeft aangemeld, krijgt u 
helaas geen toegang tot de liturgieviering. Probeer 15 minuten voor 
aanvang van de viering aanwezig te zijn voor het reinigen van de 
handen en de placering in de kerk. 
 
Vieringen op woensdag 
Met ingang van woensdag 15 juli zullen in de Agnes ook de vieringen 
in de week worden opgestart. Voorlopig beperken wij ons dan tot 
één doordeweekse viering per week op woensdagmorgen. Deze 
vieringen, die zullen worden gehouden in de kerk, beginnen steeds 
om 09.30 uur. Ook voor deze vieringen geldt de verplichting tot 
aanmelding vooraf. Volgende week zullen wij u informeren over de 
aanmeldingsprocedure voor deze vieringen. 
 
Wij wensen u een mooie vieringen! 
 
De Beheercommissie en Pastoraatgroep H. Agnes 
 

Nederlandstalige vieringen: zondag 19 juli, 2, 

16 en 30 augustus. 

Spaanstalige vieringen: zondag 12 en 26 juli, 

9 en 23 augustus. 

Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2 

Zondag 5 juli 2020 14e Zondag door het jaar (a) 
St. Jozefkerk, Helmond Celebrant: pastoor Erik Seidel 
 
Zondag 12 juli 2020 15e Zondag door het jaar (a) 
Sint-Jozefkerk, Waubach Celebrant: pastoor Harry Notermans 



 
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 

 
 


