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1e Lezing: Jesaja 61,1-2a.10-11 

De geest van de Heer God rust op Mij: Hij heeft Mij gezalfd om aan 
de armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft Mij gezonden 
om te genezen allen wier hart gebroken is, om de gevangenen 
vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn vrijheid. Om aan te 
kondigen het genadejaar van de Heer. Ik wil jubelen en juichen in de 
Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God. Want Hij heeft Mij 
bekleed met het kleed des heils en Mij de mantel der gerechtigheid 
omgehangen, als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult 
of als een bruid die zich met haar sieraden tooit. Want zoals de 
aarde haar vruchten voortbrengt en zoals een tuin het zaad laat 
rijpen, zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken en zijn glorie voor 
het oog der volken. Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 85 

Refrein: God zelf zal komen om ons te verlossen 
 
2e Lezing: 1 Tessalonicenzen 5, 16-24 

Broeders en zusters, weest altijd blij. Bidt zonder ophouden.  
Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus 
Jezus. Blust de Geest niet uit: kleineert de profetische gaven niet,  
keurt alles, behoudt het goede. Houdt u verre van alle soort van 
kwaad. De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al.  
Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn  
bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Die u roept is getrouw:  
Hij zal zijn woord gestand doen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Evangelie: Johannes 1,6-8.19-28 

Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was 
Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht 
opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het 
Licht, maar hij moest getuigen van het Licht. Dit dan is het getuigenis 
van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar 
hem toezonden om hem te vragen: “Wie zijt gij?” Daarop verklaarde 
hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid: “Ik ben de 
Messias niet.” Zij vroegen hem: “Wat dan? “Zijt gij Elia?” Hij zei: “Dat 
ben ik niet.” “Zijt gij de profeet?” Hij antwoordde: “Neen.” Toen 
zeiden zij hem: “Wie zijt gij dan?” Wij moeten toch een antwoord 
geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over 
uzelf?” Hij sprak: “Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de 
stem van iemand die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor 
de Heer!” De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij 
vroegen hem: “Wat doopt gij dan, als gij de Messias niet zijt, noch 
Elia, noch de profeet?” Johannes antwoordde hun: “Ik doop met 
water, maar onder u staat Hij die gij niet kent, Hij die na mij komt; ik 
ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.” Dit 
gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar 
Johannes aan het dopen was.   
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  I van de Advent 
 
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, toen Hij eertijds kwam, 
kwetsbaar en klein, het werk van uw genade heeft voltooid, en vlees 
is geworden en voor ons allen open heeft gedaan de deur naar een 
geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft en ons geven 
zal; nu nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop en 
vastberaden; ooit zullen wij er binnengaan en wonen, wanneer Hij 
komt in heerlijkheid voorgoed. Daarom, met alle engelen, machten 
en krachten, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 
 
Heilig, heilig, heilig 
 
Eucharistisch Gebed V 
 
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons 
tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, 
uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons 
allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. 
Nooit willen wij vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en 
dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
 
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het lichaam en bloed 
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 
in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. 
 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 
ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 



Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn 
leerlingen en zei: 
 
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. 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 
Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 
vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 
Geest en breng ons elkaar nabij. 
 
Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de 
hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze 
bisschop Johannes en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt 
aangesteld. 
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats 
innemen in ons hart, en vergeet niet hen, die door de dood van ons 
zijn heengegaan. 
 



Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de 
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook 
met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en 
brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, 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 

KOMENDE VIERINGEN 
 
Doordeweekse viering: 
Woensdag 9.30 uur in de kerk,  aanmelden is verplicht (max 10) 
Zondag 20 december 10.00 uur is er een Nederlandse viering. 
Voor alle vieringen geldt: aanmelden verplicht, max 30 kerkgangers 

AANPASSING KERKELIJKE BIJEENKOMSTEN/RESERVEREN 
                                                                                                    
Met enige teleurstelling moeten wij meedelen dat we in onze 
parochie Maria Sterre der Zee nog slechts dertig bezoekers 
(exclusief bedienaren) in de vieringen mogen ontvangen. Als 
parochie willen we echter loyaal zijn aan de afspraken die het 
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken met de overheid heeft 



gemaakt en solidair zijn met de andere kerken in het belang van de 
volksgezondheid. Samengevat geldt: 

 per viering 30 bezoekers incl. kinderen (exclusief bedienaren) 
 geen samenzang; 
 geen koor, maar maximaal 2 cantores;  
 u wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen dat 

bij voorkeur alleen bij het ontvangen van de H. Communie 
wordt afgedaan. Graag zelf eigen mondkapje meenemen. 

Vanaf heden is het weer verplicht om U aan te melden voor onze 
weekend- en doordeweekse vieringen. Dit kan digitaal via de button 
op de website van de parochie: rkdenhaag.nl Op onze website ziet u 
rechtsboven  ‘hier aanmelden voor viering’. Hier vult u in welke 
viering u wilt bezoeken, uw gegevens en verklaart u geen corona-
klachten te hebben, waarna u een bevestiging in uw mailbox krijgt. 
Alleen als u geen internet of e-mailadres heeft, kunt het lokale 
secretariaat bellen om u aan te melden. De vieringen zijn drie dagen 
voor aanvang zichtbaar. U kunt zich op een dag voor één viering 
inschrijven, zodat iedereen een kans heeft. Indien er al meer dan 30 
reserveringen zijn gedaan krijgt u een mailbericht dat u op de 
wachtlijst bent geplaatst. Voor vragen kunt u tijdens de 
openingstijden contact opnemen met het lokale secretariaat  Als u 
zich niet heeft aangemeld, krijgt u helaas geen toegang tot de 
liturgieviering. Probeer 15 minuten voor aanvang van de viering 
aanwezig te zijn voor het reinigen van de handen en de placering. 
We realiseren ons dat deze aanpassing weer een inspanning van 
onze vrijwilligers en parochianen vraagt. Wij zouden het ook liever 
anders zien. Maar de afgelopen maanden hebben geleerd dat 
samenkomen in de kerk waardevol is, zeker in deze moeilijke tijd 
waarin intermenselijke contacten noodgedwongen op een laag pitje 
staan.  Gods Zegen! 

Het crisisteam en de  Beheercommissie en Pastoraatgroep van de H. 
Agnes. Telefoonnummer van het lokale parochiesecretariaat van de             
H. Agnes: 070 – 365 77 29 



ROOSTER EUCHARISTIEVIERINGEN ZONDAG 10.00 UUR 

OP NPO2 

Zondag 13 december 2020 3e Zondag van de Advent (b) 
Sint-Jozefkerk, Waubach 
Celebrant: pastoor Harry Notermans 
 
Zondag 20 december 2020 4e Zondag van de Advent (b) 
H. Antoniuskathedraal, Breda 
Celebrant: pastoor Norbert Schnell 
 

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 

 

 



KERSTVIERINGEN VIERINGEN IN DE AGNESKERK    

(alles onder voorbehoud) 
 
Donderdag 24 december   19.00 uur  Kerstavond nachtmis  Ned.-Spaans 
Donderdag 24 december   22.00 uur  Kerstavond nachtmis  Ned.-Spaans                           
Vrijdag  25 december         11.00 uur  1e Kerstdag  Ned.-Spaans 
Zaterdag  26 december      11.00 uur  2e Kerstdag  Nederlands 
Zondag 27 december         10.00 uur  Eucharistieviering   Spaanstalig 
 
Vrijdag  1 januari                 11.00 uur  Nieuwjaarsdag Nederlands 
Zondag 3 januari                 10.00 uur  Drie Koningen  Nederlands 
 
Reserveren voor één van de vieringen is verplicht. Zolang niet anders 
wordt besloten zijn er maximaal 30 parochianen per viering toegestaan 
incl. kinderen (excl “personeel”). U kunt zich in de kerstperiode voor 
slechts 1 viering aanmelden. Dit om zoveel mogelijk parochianen de 
gelegenheid  te geven een kerstviering  bij te wonen. Wij zullen hier streng 
op toezien.  
 
De coronamaatregelen van het RIVM blijven van kracht zoals het 
ontsmetten van de handen, anderhalve meter afstand en bij corona-
gerelateerde gezondheidsklachten niet naar de kerk komen. U wordt 
dringend verzocht een mondkapje te dragen dat bij voorkeur alleen bij het 
ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. Graag zelf een 
mondkapje meenemen.   
Actieve participatie tijdens de viering door respons, meebidden, staan, 
zitten en knielen wordt aanbevolen. Samenzang is helaas niet toegestaan. 
Bij de vredewens geven we elkaar niet de hand. Na de viering kan bij het 
Mariabeeld een kaarsje worden opgestoken met inachtneming van 1,5 
meter afstand tot elkaar. Toont u hier graag enig geduld om iedereen 
rustig de gelegenheid te geven. 
 

MISINTENTIES VOOR KERST 

U kunt bij het secretariaat misintenties voor één van de kerstvieringen 
opgeven. Dit kunt u telefonisch of per mail doen. Betaling kan via bank of 
contant. Uiterlijke datum voor opgave is zondag 20 december. Ook als u 
niet aanwezig kunt zijn kunnen de intenties worden gelezen. 


