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1e Lezing Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18
In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde.
Hij zei tot hem: “Abraham.” En hij antwoordde: “Hier ben ik.”
Hij zei: “Ga met Isaak, uw enige zoon, die gij liefhebt, naar het land
van de Moria en draag hem daar op de berg die Ik u zal aanwijzen
als brandoffer op.” Toen zij de plaats bereikt hadden die God hun
had aangewezen bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het
hout op, bond zijn zoon Isaäk vast en legde hem op het altaar, boven
op het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes
om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de
Heer hem vanuit de hemel toe: “Abraham, Abraham!” En hij
antwoordde: “Hier ben ik.” Hij zei: “Raak de jongen met geen vinger
aan en doe hem niets! Ik weet nu dat gij God vreest want gij hebt
Mij uw enige zoon niet willen onthouden.” Abraham keek om zich
heen en bemerkte een ram, die met zijn horens in het struikgewas
vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats
van zijn zoon. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal
uit de hemel tot Abraham en zei: “Bij Mijzelf heb Ik gezworen –
spreekt de Heer – omdat gij dit gedaan hebt en Mij uw eigen zoon
niet hebt onthouden, daarom zal Ik u overvloedig zegenen en uw
nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de hemel en de
zandkorrels op het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de
poort van hun vijand bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen
over alle volken van de aarde omdat gij naar Mij hebt geluisterd.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.

Tussenzang/psalm: 116
Refrein: Ik mag weer leven onder Gods oog in het land van de
levenden.
2e Lezing: Romeinen 8,31b-34
Broeders en zusters, indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons
zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard: voor ons allen
heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zulk een gave ook niet
al het andere schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God die rechtvaardigt? Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus
misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die,
gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Evangelie: Marcus 9,2-10
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg waar zij geheel alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd
glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan.
Elia verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met
Jezus. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Rabbi, het is goed dat
we hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor
Mozes en een voor Elia.” Hij wist niet goed wat hij zei, want ze
waren allen geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen
en uit die wolk klonk een stem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
luistert naar Hem.” Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand
anders bij hen dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg
verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden,
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden
het inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af
wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.
Woord van de Heer. – Wij danken God.

Verkondiging
Voorbede
Offerande/collecte: U kunt uw gave overmaken op
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t.n.v. Sint Agnes parochie o.v.v. Collecte
Prefatie: 2e 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. Hij heeft zijn eigen dood
aan de leerlingen voorzegd en hun op de heilige berg zijn
heerlijkheid geopenbaard. Zo moest blijken wat wet en profeten ook
getuigen, dat lijden en sterven voert tot de heerlijkheid van de
verrijzenis. Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij U
op aarde zolang er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde:
Sanctus/Heilig, heilig, heilig
Eucharistisch gebed VI
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons dat
onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij
vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die
geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij
danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten
einde toe.
Heilig 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.
A.: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en
die de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven
hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en
blijven zal - uw rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij
Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.
Wij bidden U: zend uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en
maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven
en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat
ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede;
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van
Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde
en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,
Johannes onze bisschop en met alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder
van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen
wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen

wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.
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
Agnus Dei/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.
Wegzending en Zegen
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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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