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1 zondag van de Veertigdagentijd (B)
zondag 21 februari 2021

TV MIS 10.00 UUR NPO2
1e Lezing Genesis 9,8-15
Dit zei God tot Noach en zijn zonen: “Nu ga Ik mijn verbond aan met
u en met uw nageslacht, en met alle levende wezens die bij u zijn,
met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde
die bij u zijn, met al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte van de
aarde. Ik ga met u een verbond aan dat nooit meer enig levend
wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid en dat er
zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te
verwoesten.” En God zei: “Dit is het teken van het verbond dat Ik
instel tussen Mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle
geslachten. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van
het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik op de aarde de
wolken samenpak en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal
Ik denken aan het verbond tussen Mij en u en alle levende wezens,
alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer zwellen tot een
vloed om al wat leeft te verdelgen.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 25
Refrein: De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
2e Lezing: 1 Petrus 3,18-22
Broeders en zusters, Christus is eens voor al gestorven voor de
zonden – de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen – om ons tot
God te brengen. Gedood naar het vlees werd Hij ten leven gewekt
naar de geest. Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de

kerker, die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde,
weerspannig waren geweest, terwijl God in zijn lankmoedigheid
geduld oefende. In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan
acht personen behouden te midden van het water. Dit was een
voorafbeelding van het doopwater waardoor gij nu gered wordt.
De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid
maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de
opstanding van Jezus Christus die ten hemel gevaren zetelt aan Gods
rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem
onderworpen zijn. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Evangelie: Marcus 1,12-15
In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen
bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef
werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen
bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen
genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods Blijde
Boodschap. Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Verkondiging
Geloofsbelijdenis (allen gaan staan t/m voorbeden)
Voorbede
Offerande/collecte: U kunt uw gave overmaken op
NL72 INGB 0000659585
t.n.v. Sint Agnes parochie o.v.v. Collecte
Prefatie eerste zondag van de Veertigdagentijd
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. Veertig dagen heeft Hij
gevast en door zijn voorbeeld deze tijd van boete geheiligd. Alle
listen van de verleider heeft Hij weerstaan en ons geleerd de macht
van het kwaad te overwinnen, om het paasmysterie met een zuiver
hart te vieren en eenmaal naar het eeuwig paasfeest op te gaan.
Daarom, met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij zolang
er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde:
Heilig, heilig, heilig
Eucharistisch gebed VIII
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus
Christus, uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat
ons redt, de hand die Gij aan zondaars reikt, de weg waarlangs uw
vrede ons wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons
van U hadden afgewend, hebt Gij ons doen terugkeren door uw
Zoon. Hem hebt Gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U
bekeren en elkander beminnen.
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht, en
vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest,
nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen.
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam Hij
tijdens de maaltijd brood in zijn handen, dankte en zegende U, brak
het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, zegende U
om uw liefde, vol ontferming, reikte hem over 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.
Heer, onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden
wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen
verzoening.
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan, tezamen met uw
Zoon, en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal de Geest
verwijderen wat scheiding brengt.
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus onze paus
en N, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw volk.
Maak uw Kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de
mensen en tot werktuig van uw vrede.
Gij hebt ons samengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met
de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met alle heiligen.
Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle
rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot eeuwige
verzoening in een nieuwe wereld, die vervuld is van uw vrede. Door
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

Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2
Zondag 21 februari 2021 1e Zondag Veertigdagentijd (b)
Sint Bavo kathedraal, Haarlem Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks
Zondag 28 februari 2021 2e Zondag Veertigdagentijd (b)
H. Bonifatiuskerk, Rijswijk Celebrant: pastoor Wim Bakker

COLLECTE
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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