
       1e  

1e Lezing: Ezechiël 33,7-9 
 
Zo spreekt de Heer: “Gij, mensenkind, als wachter heb Ik u aan-
gesteld over het volk van Israël. Hoort gij een woord uit mijn mond, 
waarschuw hen dan namens Mij! Als Ik tot de boosdoener zeg: “Jij, 
boosdoener, jij moet sterven!” en als gij dan uw mond niet  
opendoet en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag, dan 
sterft die boosdoener wel om eigen schuld, maar dan kom Ik zijn 
bloed van u opeisen. Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd 
voor zijn gedrag, hem gezegd dat hij zich moet bekeren, en hij 
bekeert zich niet, dan sterft hij om zijn eigen schuld, maar gij hebt 
uw leven gered.”  Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 95 
 
Refrein: Luistert heden naar zijn stem: Weest niet halsstarrig 
 
2e Lezing: Romeinen 13,8-10 
 
Broeders en zusters, zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw 
enige schuld blijve de onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint, 
heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, 
niet doden, niet stelen, niet begeren, en alle andere kan men 
samenvatten in dit ene woord: “Bemin uw naaste als uzelf”. De 
liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de 
gehele wet. Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Evangelie: Matteüs 18,15-20 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Wanneer uw broeder gezon-
digd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, 
dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er 
dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de 
verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil 
luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet 
luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, 
Ik zeg u: Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden 
zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel 
ontbonden zijn. Eveneens zeg Ik u: Wanneer twee van u eensgezind 
op aarde iets vragen - het moge zijn wat het wil – zullen zij het 
verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of 
drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.” 
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 zondagen door het jaar 

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 2B 

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. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
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 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 14 september. In de weekeindvieringen zal kapelaan Johnny bij 
ons voorgaan. 
 
 
 



Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2 

Zondag 6 september 2020 23e Zondag door het jaar (a) 
H. Antoniuskathedraal, Breda Celebrant: mgr. Jan Liesen 
 
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 


