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1e Lezing: Jesaja 5,1-7 

Ik wil zingen voor mijn vriend, zingen het lied van mijn vriend en zijn 
wijngaard. Mijn vriend had een wijngaard, die lag op een vruchtbare 
helling. Hij spitte hem om en maakte hem vrij van stenen, hij plantte 
er uitgelezen wingerden; in het midden bouwde hij een toren en hij 
kapte er een perskuip uit. Toen hoopte hij druiven te krijgen, maar 
de wijngaard gaf enkel wilde vruchten. En nu, inwoners van 
Jeruzalem, mannen van Juda, nu moet gij de rechters zijn over mij 
en mijn wijngaard! Wat had ik nog meer kunnen doen voor mijn 
wijngaard en heb ik voor hem niet gedaan? Ik had op druiven 
gehoopt! Waarom geeft hij mij wilde vruchten? Ik zal u dan nu 
vertellen wat ik ga doen met mijn wijngaard. Ik haal zijn omheining 
weg, dat hij kaalgevreten kan worden. Ik maak zijn muren stuk, dat 
hij platgetrapt kan worden . Ik maak van hem een verwilderd stuk 
grond; hij wordt niet langer gesnoeid en met geen hak meer bewerkt;  
distels en dorens schieten er op, en aan de wolken verbied ik hun regen op 
hem te laten vallen. De wijngaard van de Heer der hemelse machten is het 

huis Israël. Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 80 
 
Refrein: De wijngaard des Heren is het huis van Israël 
 
2e Lezing: Filippenzen 4,6-9 

Broeders en zusters, weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend 
worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede 
van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten 
behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, houdt uw 
aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en 
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rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. En 
brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat gij van mij hebt 
gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Evangelie: Matteüs 21,33-43 

In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: 
“Luistert naar deze gelijkenis: Er was eens een landeigenaar, die een 
wijngaard aanlegde; hij zette er een heining omheen, hakte een wijnpers 
erin uit en bouwde een wachttoren. Daarop verpachtte hij hem aan 
wijnbouwers en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst 
gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de 
opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn 
dienaren vast. Zij mishandelden de een, doodden de ander en stenigden 
een derde. Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eersten; maar 
zij behandelden hen op dezelfde manier. Ten slotte stuurde hij zijn zoon 
naar hen toe, in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. 
Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: Dat is 
de erfgenaam; vooruit, laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis 
toeëigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en 
doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij 
dan wel met die wijnbouwers doen?” Ze antwoordden Hem: “Hij zal die 
misdadigers een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan 
andere wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst op de vastgestelde 
tijd zullen afdragen.” Toen sprak Jezus tot hen: “Hebt gij nooit in de Schrift 
gelezen: De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de 
hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is 
wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg Ik u: het Rijk Gods zal u ontnomen 
worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt.” 
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 XIIA 

Wij danken U, God, onze Vader voor het geschenk van het leven. 
Nooit laat Gij ons alleen, wij staan U dag en nacht voor ogen. Eertijds 
hebt Gij Israël, uw volk, door de woestijn geleid. Vandaag zijt Gij uw 
Kerk nabij en schenkt Gij haar uw heilige Geest. Uw Zoon maakt 
wegen voor ons open en uit dit aardse leven mogen wij uw land van 
eindeloze vreugde binnengaan. Daarom heffen wij met alle engelen 
en heiligen een loflied aan en prijzen wij uw heerlijkheid: 
 
Heilig, heilig, heilig 
 
Eucharistisch Gebed XIIA 

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 onze 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, wie 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.  
 
God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, 
de Geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde. Maak ons sterk door 
de deelname aan dit heilig maal; dat wij vertrouw vol en met 
vreugde onze wegen gaan, toenemend in geloof, vervul van hoop en 
aanstekelijk door onze liefde, verbonden met heel het volk van God, 
met de diakens en de priesters, met onze bisschop Johannes, en  
paus Franciscus. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede 
van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen, 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 Gods, 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. 
 
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 NODIG 

Bezoekers van vieringen hoeven zich niet meer eerst (telefonisch of 
digitaal) aan te melden. 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. 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  11 en 25 

oktober aanvang 10.00  



Spaanstalige vieringen: zondag 4 en 18  

oktober, aanvang 10.00 

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. 
 
Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2 

Zondag 4 oktober 2020  27e Zondag door het jaar (a) 
H. Petruskerk, Roelofarendsveen Celebrant: pastoor Jack Glas 
 
Zondag 11 oktober 2020  28e Zondag door het jaar (a) 
Sint-Jozefkerk, Waubach Celebrant: pastoor Harry Notermans 
 
Zondag 18 oktober 2020  29e Zondag door het jaar (a) 
H. Nicolaaskerk, Baarn Celebrant: pastoor Joachim Skiba 
 
Zondag 25 oktober 2020  30e Zondag door het jaar (a) 
Friezenkerk, Rome                            
 

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 


