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1e Lezing: Jeremia 20,7-9 
 
De profeet Jeremia bad als volgt: “Heer God, Gij hebt mij verleid, ik 
ben bezweken; Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele 
dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij. Telkens als ik 
het woord neem, moet ik schreeuwen, “geweld en onderdrukking” 
roepen. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en 
smaad. Soms denk ik: Ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet 
meer in zijn naam. Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, het 
brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te 
houden maar het lukt me niet.”   
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 63 
 
Refrein: Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart 
 
2e Lezing: Romeinen 12,1-2 
 
Broeders en zusters, ik smeek u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan 
God toe als een levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. 
Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op 
deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt 
ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat 
zeer goed is en volmaakt. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
 
Evangelie: Matteüs 16,21-27 
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In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar 
Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de 
oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na 
ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. Toen nam 
Petrus Jezus ter zijde en begon Hem ernstig daarover te 
onderhouden: “Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag U nooit 
overkomen !” Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus: “Ga weg, 
satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij laat u leiden door 
menselijke overwegingen en niet door wat God wil.” En daarna tot 
zijn leerlingen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door 
zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn 
leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om 
Mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens 
heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? “Of 
wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven? Want 
de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, 
vergezeld van zijn engelen, dan zal Hij ieder vergelden naar zijn 
daden.”  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 en Eucharistisch Gebed VI 

Machtige God, met alle eerbied noemen wij Uw naam, die Gij 
gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt. De hemel en het 
land, het licht van deze dag en ook wijzelf God, zijn er dank zij 
U, die al van mensen houdt vóór zij geboren zijn. Wij noemen U 
van harte onze God en Vader, die doet wat Gij zegt en ons in 
leven houdt, die naar ons zoeken blijft tot Gij ons in den vreemde 
vindt, omwille van Uw Zoon, de eerste van ons allen. In stad en 
land, in mensen en machten, in levenden en doden wordt Gij 



vermoed en uitgesproken, tot deze aarde eens de stad van vrede 
is, het nieuwe Jerusalem, waar alle leed geleden is en al 
ons kwaad vergeten. Luister dan ook, als wij U zegenen God, en 
zeggen zonder einde: 
 
Heilig, heilig, heilig 
 
Eucharistisch Gebed VI 

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons dat 
onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij 
vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht 
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die 
geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, 
om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. 
 
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij 
danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten 
einde toe.  
 
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, 
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus 
onze Heer. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het 
aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij 
allen, want dit is mijn lichaam, dat voor U gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
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. 



A.: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en 
die de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven 
hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en 
blijven zal - uw rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij 
Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. 
 
Wij bidden U: zend uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en 
maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven 
en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat 
ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; 
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van 
Hem, de Mensenzoon hier in ons midden. 
 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde 
en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,  
Johannes onze bisschop en met alle bisschoppen. 
 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder 
van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen 
wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen 
wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.  
 
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 13 en 27 

september, aanvang 10.00 uur. 

Spaanstalige vieringen: zondag 6 en 20 

september, 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 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 


