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1e Lezing: Job 7,1-4.6-7 
 
Job sprak: “Moet de mens niet zwoegen op aarde, dagen maken van 
een dagloner? Hij snakt naar schaduw, ziet verlangend uit naar 
betaling. Zo ken ik vruchteloze maanden en nachten lang van getob.  
‘s Avonds denk ik: wanneer wordt het morgen? en ‘s morgens: 
wanneer wordt het avond? En zolang het licht is ben ik ziek van 
onrust. Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel, ze 
lopen af, de draad is ten einde. Bedenk dat mijn leven een 
ademtocht is, dat mijn ogen het geluk niet meer zullen zien.” 
Woord van de Heer. – A: Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 147 

Refrein:  Prijst nu de Heer, gebroken harten geneest Hij weer 

2e Lezing: 1 Korintiërs 9,16-19.22-23 

Broeders en zusters, dat ik het evangelie predik is voor mij geen 
reden om te roemen: ik kan niet anders. Wee mij als ik het evangelie 
niet verkondig! Deed ik het uit eigen beweging dan had ik recht op 
loon; maar zo is het niet: het is een taak die mij is toevertrouwd. 
Wat is dan mijn verdienste? Dat ik het evangelie kosteloos verkondig  
en geen gebruik maak van het recht aan de prediking verbonden. 
Van allen onafhankelijk, heb ik mij de slaaf van allen gemaakt, om er 
zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Met de zwakken ben ik 
zwak geworden om de zwakken te winnen. Alles ben ik voor allen 
om er tot elke prijs enkelen te redden. En ik doe alles voor het 
evangelie om er ook zelf deel aan te krijgen. 
Woord van de Heer. – A: Wij danken God. 
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Evangelie: Marcus 1,29-39 
 
In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam ging Hij met Jakobus en 
Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder 
van Simon lag met koorts te bed; zij spraken Hem aanstonds over 
haar. Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar 
opstaan; zij werd vrij van koorts en bediende hen. In de avond, na 
zonsondergang, bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij 
Hem. Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan 
allerhande ziekten leden genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit,  
maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken, omdat zij Hem 
kenden. Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten 
en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden. Simon 
en diens metgezellen kwamen Hem achterop en toen ze Hem 
gevonden hadden zeiden ze: “Iedereen zoekt U.” Hij antwoordde 
hun: “Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de 
omtrek, opdat Ik ook daar kan prediken. Daartoe immers ben Ik 
uitgegaan.” Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en 
dreef de boze geesten uit.  
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  VI 

Machtige God, met alle eerbied noemen wij Uw naam, die Gij 
gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt. De hemel en het land, 
het licht van deze dag en ook wijzelf God, zijn er dank zij U, die al 
van mensen houdt vóór zij geboren zijn. Wij noemen U van harte 
onze God en Vader, die doet wat Gij zegt en ons in leven houdt, die 



naar ons zoeken blijft tot Gij ons in den vreemde vindt, omwille van 
Uw Zoon, de eerste van ons allen. In stad en land, in mensen en 
machten, in levenden en doden wordt Gij vermoed en uitgesproken, 
tot deze aarde eens de stad van vrede is, het nieuwe Jerusalem, 
waar alle leed geleden is en al ons kwaad vergeten. Luister dan ook, 
als wij U zegenen God, en zeggen zonder einde: 
 
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 

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 7 februari 2021 5e Zondag door het jaar (b) 
Sint Lambertusbasiliek, Hengelo Celebrant: pastoor Jurgen Jansen 
 
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 
 
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. 
 
Iedere zondag wordt via het  YouTube-kanaal een Eucharistieviering 
uitgezonden. Zondag 7 februari vanuit de H. Agneskerk, voorganger 
parochievicaris J. Rivadeneira Aldás 
 
Op de website staat de gehele brief van het parochiebestuur. 

Bij het maken van deze Gaandeweg is nog niet bekend of de 
sluiting verlengd wordt. Raadpleeg hierover de website. 
 



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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