
       1e  

1e Lezing: Jesaja 55,6-9 

Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan nu Hij nabij is.  
De ongerechtige moet zijn weg verlaten, de zondaar zijn gedachten;  
hij moet naar de Heer terugkeren - de Heer zal zich erbarmen -  
terug naar onze God, die altijd wil vergeven. Uw gedachten zijn nu 
eenmaal niet mijn gedachten, mijn wegen niet uw wegen - is de 
godsspraak van de Heer - maar zoals de hemel hoog boven de aarde 
is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven  
en mijn gedachten uw gedachten. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 145 
 
Refrein: Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept 
 
2e Lezing: Filippenzen 1,20c-24.27a 

Broeders en zusters, of ik leven moet of sterven, Christus zal in mij 
verheerlijkt worden. Voor mij toch is het leven Christus  
en het sterven een winst. Maar blijf ik leven, dan wacht mij 
vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.  
Ik word naar twee kanten getrokken: ik verlang heen te gaan om bij 
Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u is het 
nuttiger dat ik nog hier blijf. Alleen, gij moet een leven leiden dat het 
evangelie van Christus waardig is. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Evangelie: Matteüs 20,1-16a 

In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis:  
“Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg 
in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij 
werd het met de arbeiders eens voor een denarie per dag en 
stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het derde uur ging hij er weer 
op uit en zag nog anderen werkeloos op de markt staan. En hij zei 
tot hen: Gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is. 
En zij gingen. Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit 
en deed hetzelfde. Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit en vond 
er weer anderen staan. Hij zei tot hen: “Wat staat ge hier de hele 
dag werkeloos?” Ze antwoordden hem: “Niemand heeft ons 
gehuurd”. Daarop zei hij tot hen: “Gaat ook gij naar mijn wijngaard.” 
Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot 
zijn rentmeester: Roep de arbeiders en betaal hen uit, te beginnen 
met de laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van het 
elfde uur kwamen, kregen zij elk een denarie; toen nu ook de 
eersten kwamen, meenden dezen dat zij meer zouden krijgen, maar 
ook zij kregen ieder de overeengekomen denarie. Ze namen hem 
wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en 
zeiden: Dezen hier, die het laatst gekomen zijn, hebben maar een 
uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de 
brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van 
hen: “Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet met mij 
overeengekomen voor een denarie? Neem wat u toekomt en ga 
heen. Ik wil aan degene die het laatst gekomen is, evenveel geven 
als aan u. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies of zijt 
ge kwaad, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten en 
de eersten de laatsten zijn.” 
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 VIII 

U, God, almachtige Vader, danken en prijzen wij door onze Heer 
Jezus Christus voor uw werkzame aanwezigheid in deze wereld. 
Want te midden van een mensheid die verdeeld is door onenigheid 
en tweespalt, ondervinden wij dat Gij ons hart ombuigt en bereid 
maakt tot verzoening; uw Geest immers beweegt het mensenhart, 
zodat vijanden weer met elkaar gaan spreken, tegenstanders elkaar 
de hand weer reiken, en volkeren elkaar willen ontmoeten. Aan U is 
het te danken wanneer de wapens zwijgen en de rede zich kan doen 
verstaan; wanneer wrok voor vergeving moet wijken en vergiffenis 
het wint van haat. Daarom danken en prijzen wij U, zonder 
ophouden, en wij sluiten ons aan bij de lofzang van de engelen in de 
hemel, die U toejuichen zonder einde: 
 
Heilig, heilig, heilig 
 
Eucharistisch Gebed VIII 

U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus 
Christus, uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat 
ons redt, de hand die Gij aan zondaars reikt, de weg waarlangs uw 
vrede ons wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons 
van U hadden afgewend, hebt Gij ons doen terugkeren door uw 
Zoon. Hem hebt Gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U 
bekeren en elkander beminnen. 
 
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht, en 
vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, 
nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. 
 



Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam Hij 
tijdens de maaltijd brood in zijn handen, dankte en zegende U, brak 
het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 
 
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, zegende U 
om uw liefde, vol ontferming, reikte hem over 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. 
 
Heer, onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden 
wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen 
verzoening. 
 
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan, tezamen met uw 
Zoon, en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal de Geest 
verwijderen wat scheiding brengt. 
 
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus onze paus 
en N, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw volk. 
Maak uw Kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de 
mensen en tot werktuig van uw vrede. 
 



Gij hebt ons samengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met 
de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met alle heiligen. 
Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle 
rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot eeuwige 
verzoening in een nieuwe wereld, die vervuld is van uw vrede. Door 
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. 
 
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 

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 
nu zal het koor de vaste gezangen zingen. Meezingen is echter niet 
toegestaan. Ook zal er weer een acoliet aanwezig zijn. 

 

Nederlandstalige vieringen: zondag  27 

september, aanvang 10.00 uur. 

Spaanstalige vieringen: zondag 20 

september, aanvang 10.00 uur. 

Doordeweekse viering: 
Elke 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 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 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 


