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TV MIS 10.00 UUR NPO2
1e
1e Lezing: Leviticus 13,1-2.45-46
De Heer sprak tot Mozes: “Heeft iemand een gezwel, uitslag of een
vlek op zijn huid en gaat het lijken op huidziekte, dan moet men
hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht
brengen. Degene die aan huidziekte lijdt moet in gescheurde kleren
lopen en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken
en roepen: Onrein, onrein! Zolang de ziekte duurt is hij onrein; hij
moet apart wonen en buiten het kamp blijven.”
Woord van de Heer. – A: Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 32
Refrein: Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood, Gij hult mij in
voorspoed en vreugde
2e Lezing: 1 Korintiërs 10,31-33;11,1
Broeders en zusters, of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet
doet alles ter ere Gods. Geeft geen aanstoot, noch aan Joden noch
aan Grieken noch aan Gods kerk; ook ik tracht allen zoveel mogelijk
ter wille te zijn en ik zoek niet mijn eigen voordeel maar dat van de
gemeenschap, opdat allen gered worden. Weest mijn navolgers
zoals ik het ben van Christus.
Woord van de Heer. – A: Wij danken God.
Evangelie: Marcus 1,40-45
In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel
en Hem smeekte: “Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.” Door

medelijden bewogen stak Hij de hand uit, raakte hem aan en sprak
tot hem: “Ik wil, word rein.” Terstond verdween de melaatsheid en
was hij gereinigd. Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem
met klem: “Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u
laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes
heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren.” Eenmaal
vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te
vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg dat
Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op
eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle
kanten naar Hem toe. 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 2 van de zondagen
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 met ons onbestendig
lot begaan, is mens geworden, geboren uit de Maagd; die, aan het
kruis gestorven, ons gered heeft van de dood die eeuwig duren zou;
die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven tot in eeuwigheid.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan
voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de
woorden:
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

Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2
Zondag 14 februari 2021 6e Zondag door het jaar (b)
St. Martinuskerk, Sneek Celebrant: pastoor Peter van der Weide
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

KOMENDE VIERINGEN
Zondag wordt via het YouTube-kanaal een Eucharistieviering uitgezonden
vanuit de H. Agneskerk, voorganger parochievicaris J. Rivadeneira Aldás.
Op de website staat de link.

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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