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1e Lezing: Jona 3,1-5.10 
 
Het woord des Heren werd gericht tot Jona: “Begeef u op weg naar 
Nineve, de grote stad, en verkondig haar de boodschap die Ik u zal 
ingeven.” En Jona begaf zich op weg naar Nineve zoals de Heer hem 
bevolen had. Nineve nu was een geweldig grote stad, wel drie dag-
reizen groot. En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis 
ver en hij preekte als volgt: “Nog veertig dagen en Nineve zal 
vergaan!” De mensen van Nineve geloofden het woord van God;ze 
riepen een vasten af en van groot tot klein deden allen het 
boetekleed aan. En God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun 
slecht gedrag bekeerden. En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de 
ondergang gedreigd had en Hij voerde zijn dreiging niet uit. 
Woord van de Heer. – A: Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 25 

Refrein:  De wegen van God zijn goed en betrouwbaar 

2e Lezing: 1 Korintiërs 7,29-31 

Broeders en zusters, de tijd is kort geworden. Laten daarom zij die 
een vrouw hebben zijn als hadden zij ze niet; zij die wenen als 
weenden zij niet; zij die zich verheugen als waren zij niet verheugd; 
zij die kopen als werden zij geen eigenaar. Kortom zij die met het 
aardse omgaan moeten er niet in opgaan; want de wereld die wij 
zien gaat voorbij.    Woord van de Heer. – A: Wij danken God. 
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Evangelie Marcus 1,14-20 
 
Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en 
verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: “De tijd is vervuld en 
het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” 
Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep zag Hij Simon en de 
broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te 
werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: 
“Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.” 
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets 
verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens 
broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar 
te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs 
met de dagloners in de boot achter en volgden Hem. 
Woord van de Heer. – A: 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  2C 

Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U, 
heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon 
van uw welbehagen. Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles 
geschapen hebt. Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en 
Verlosser. Hij is vlees geworden door de heilige Geest en uit een 
Maagd geboren. Om uw wil te vervullen en U een heilig volk te 
verwerven strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden aan 
de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor 
onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen 
en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en 
zeggen: 



Heilig, heilig, heilig 
 
Eucharistisch Gebed 2C 
 
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. 
Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij 
voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam 
Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn 
leerlingen met deze woorden: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
 
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. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst 
te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en 
wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd, tot 
één enige kudde. 
 



Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N. onze paus en N. 
onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. 
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 
 
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens 
leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig 
leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw 
Zoon. 
 
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. A: 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 

 

 

 



Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2 

Zondag 24 januari 2021 3e Zondag door het jaar (b) 
Sint-Jozefkerk, Waubach-Landgraaf Celebrant: pastoor Harry 
Notermans 
 
Zondag 31 januari 2021 4e Zondag door het jaar (b) 
Sint-Janskathedraal, Den Bosch Celebrant: pastoor Vincent Blom 

 
KOMENDE VIERINGEN 

 
Doordeweekse viering: 
Woensdag 27 januari is er om 9.30 een Eucharistieviering in de kerk 
(max 10)  
Zondag 31 januari is er een Nederlandse viering (max 30) 
Voor alle vieringen geldt: aanmelden verplicht. 

 
 
 

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 


