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1e
1e Lezing: Deuteronomium 18,15-20
Mozes sprak tot het volk en zei: “Uit uw eigen broeders zal de Heer
uw God een profeet doen opstaan zoals ik dat ben, naar wie gij moet
luisteren. Gij hebt dat immers bij de Horeb op de dag van de
samenkomst aan de Heer uw God gevraagd. Toen hebt gij gezegd:
Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen en dat grote
vuur niet meer zien, anders sterf ik. De Heer heeft mij toen gezegd:
Zij hebben gelijk. Ik zal uit hun broeders een profeet doen opstaan
zoals gij dat zijt. Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen en hij
zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag. En van hem die geen
gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ik zelf
rekenschap vragen. Is er een profeet die zich vermeet in mijn naam
te spreken zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven, of die spreekt
in de naam van andere goden, dan moet hij sterven, die profeet.”
Woord van de Heer. – A: Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 95
Refrein: Luistert heden naar zijn stem: Weest niet halsstarrig
2e Lezing: Korintiërs 7,32-35
Broeders en zusters, ik zou willen dat gij zonder zorgen waart. Wie
niet getrouwd is heeft zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer
kan behagen. Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken en
wil zijn vrouw behagen, en zijn aandacht is verdeeld. De vrouw die
geen man meer heeft en het ongehuwde meisje hebben zorg voor
de dingen van de Heer, om heilig te zijn naar lichaam en geest. De
getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen en zij wil

haar man behagen. Dit alles zeg ik tot uw bestwil, niet om uw
vrijheid aan banden te leggen; het gaat mij alleen om de
eerbaarheid en om een onverdeelde toewijding aan de Heer.
Woord van de Heer. – A: Wij danken God.
Evangelie: Marcus 1,21-28
In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm, en op de
eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge waar Hij als leraar
optrad. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn
leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden maar
als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in hun synagoge juist een
man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te
schreeuwen: “Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken? Ge
zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet wie Gij zijt: de
Heilige Gods.” Jezus voegde hem toe: “Zwijg stil en ga uit hem weg.”
De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide
schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden zó verbaasd dat ze
onder elkaar vroegen: “Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met
gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen
Hem.” Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de
streek van Galilea. 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 XIIB
Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw
hand en Gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze
gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar U, Hij

is de waarheid, geen andere waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven
dat ons van vreugde vervult. Wij danken U, Vader, voor de liefde die
Gij ons toedraagt in Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het
gezang der engelen en prijzen uw heerlijkheid met dit lied:
Heilig, heilig, heilig
Eucharistisch Gebed XIIB
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 onder 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, wij 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. Barmhartige God, laat de Geest van
Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de
gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van
ons; dat wij op Jezus gelijken.
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Willem, leer alle
gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak
hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam
van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij delend in hun vragen
en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop hen de weg aantonen die
naar uw liefde leidt.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede
van Christus naar U zijn teruggekeerd, 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 God, met uw apostelen en martelaren, met St.
Jan de Doper, 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
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KOMENDE VIERINGEN
Het parochiebestuur heeft, tijdens zijn vergadering op 25 januari jl. de
volgende beslissing genomen, ingaande op zaterdagavond 30 januari a.s.
Alle publieke vieringen worden opgeschort.
In de weekenden zijn alle kerken gesloten (dus ook voor persoonlijk gebed)
om een toeloop van bezoekers te vermijden.
Op de website staat de gehele brief van het parochiebestuur.

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.
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