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1e Lezing: Sirach 27,30-28, 7 
 
Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft 
ermee lopen. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: 
de Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. Vergeef uw 
naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij er om bidt, uw eigen 
zonden kwijtgescholden. Kan een mens, die tegenover een 
medemens in zijn gramschap volhardt, bij de Heer zijn heil komen 
zoeken? Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens, om 
vergeving bidden voor zijn eigen zonden? Als iemand, die zelf maar 
een mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening bewerken 
voor zijn zonden? Denk aan het einde en houd op met haten; denk 
aan de ondergang en de dood en houd u aan de geboden. Denk aan 
de geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het 
verbond van de Allerhoogste en vergeef uw naaste zijn dwaling. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 103 
 
Refrein: De Heer is barmhartig en welgezind 
 
2e Lezing: Romeinen 14,7-9 
 
Broeders en zusters, niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, 
niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor 
de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: of wij leven of 
sterven, Hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en 
weer levend geworden: om Heer te zijn over doden en levenden. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Evangelie: Matteüs 18,21-35 
 
In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: “Heer, als mijn 
broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? 
Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde hem: “Neen, zeg Ik u, niet 
tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. Daarom 
gelijkt het Rijk der hemelen op een koning, die rekening en 
verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee 
begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig 
was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de heer het bevel hem te 
verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezatom zo de schuld 
te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en 
smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. 
De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold 
hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, 
trof hij daar een andere dienaar, die hem honderd denariën schuldig 
was; hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. 
De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb 
geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem 
zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou 
hebben. Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, 
waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. 
Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak: Jij, lelijke knecht, 
heel de schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom 
gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben 
met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? 
En in toorn ontstoken, leverde zijn heer hem over aan de beulen, 
totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn 
hemelse Vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van 
harte vergiffenis schenkt.” 
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 XIIC 

Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van Jezus, 
uw Zoon, onze Heer en broeder. Armen en zieken, zondaars en wie 
uitgestoten waren heeft Hij van harte liefgehad; deelgenoot was Hij 
in alle menselijke nood. De boodschap van zijn leven heeft ons doen 
verstaan dat Gij begaan zijt met uw mensen, en vriendelijk zorg voor 
hen draagt zoals een Vader voor zijn kinderen doet. Daarom loven 
en prijzen U de hemel en de aarde en verkondigen wij uw goedheid 
en uw trouw. Met alle engelen en heiligen heffen wij de lofzang aan 
voor uw grote heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig 
 
Eucharistisch Gebed XIIC 

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met 
ons op weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons 
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw 
liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar 
Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij 
het breken van het brood. 
 
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit 
brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de 
gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 
 
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood 
en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn 
leerlingen terwijl Hij zei: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 



Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. 
Hij gaf 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. 
 
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze 
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw 
Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw leven 
opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid 
neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft 
gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor ons, Vader, de weg naar 
U geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de Geest van 
Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de 
gaven van zijn lichaam en zijn bloed en laat ons één worden in liefde 
en geloof, verbonden met onze paus Franciscus, en onze bisschop 
Johannes 
 
Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond 
om wie zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam. 
Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie 
berooid zijn en verdrukt. Maak uw Kerk tot een huis van waarheid 
die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle 
angst verdrijft. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede 
van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen 



waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht 
van de verrijzenis. 
 
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, 
waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze 
levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, 
de Maagd en Moeder God, met uw apostelen en martelaren en al de 
anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U 
prijzen door Jezus Christus, 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”. Vanaf 
vandaag zal het koor de vaste gezangen zingen. Meezingen is echter 
niet toegestaan. Ook zal er weer een acoliet aanwezig zijn. 

 

Nederlandstalige vieringen: zondag 13 en 27 

september, aanvang 10.00 uur. 

Spaanstalige vieringen: zondag 20 

september, aanvang 10.00 uur. 

Doordeweekse viering: 
Vanaf woensdag 16 september 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. 
 
Op woensdag 23 september is er GEEN viering ivm retraite van het 

Pastorale Team. 
 
Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2 

Zondag 13 september 2020 24e Zondag door het jaar (a) 
Willibrordusbasiliek, Hulst Celebrant: pastoor Wiel Wiertz 
 
Zondag 20 september 2020 25e Zondag door het jaar (a) 
St. Jozefkerk, Helmond Celebrant: pastoor Erik Seidel 
 
Zondag 27 september 2020 26e Zondag door het jaar (a) 
Lourdesgrot, Frankrijk Hoofdcelebrant: mgr. Herman Woorts 
 
 
 



 

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 


