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3 zondag van de Veertigdagentijd (B)
zondag 7 maart 2021

TV MIS 10.00 UUR NPO2
1e Lezing Exodus 20,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17
In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen: “Ik ben de
Heer uw God die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij. (Gij zult geen
godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de
hemel, beneden op aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u
voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen;
want Ik, de Heer uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse
God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen
tot het derde en vierde geslacht, maar voor hen die Mij liefhebben
en mijn geboden onderhouden een God die goedheid bewijst tot
aan het duizendste geslacht.) Gij zult de naam van de Heer uw God
niet lichtvaardig gebruiken; want de Heer laat hen die zijn naam
lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Denk aan de sabbat: die moet
heilig voor u zijn. (Zes dagen zult gij werken en alle arbeid
verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God.
Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten: gij zelf niet, uw zoon
niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet,
zelfs niet de vreemdeling die bij u woont. In zes dagen immers heeft
de Heer de hemel, de aarde, de zee met al wat erin is, gemaakt.
Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en
tot een heilige dag gemaakt.) Eer uw vader en uw moeder.
Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.
Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij zult niet
stelen. Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. Gij zult
uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; gij zult uw zinnen
niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin,
zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.

Tussenzang/psalm: 19
Refrein: Heer, Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
2e Lezing: 1 Korintiërs 1,22-25
Broeders en zusters, Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid.
Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een
aanstoot, voor heidenen een dwaasheid; maar voor hen die
geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, is die Christus Gods kracht
en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de
mensen en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Evangelie: Johannes 2,13-25
Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar
Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen,
schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij
maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook
de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde
Hij van de tafels en Hij wierp die omver. En tot de duivenhandelaars
zei Hij: “Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen
markthal!” Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat:
De ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden richtten zich tot
Hem met de woorden: “Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat
Gij dit doen moogt?” Waarop Jezus hun antwoordde: “Breekt deze
tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.” Maar de
Joden merkten op: “Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd;
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?” Jezus sprak echter
over de tempel van zijn lichaam. Toen Hij dan ook verrezen was uit
de doden herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en
zij geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.
Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was,
begonnen er velen in zijn Naam te geloven bij het zien van de
tekenen die Hij deed. Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen
in hen omdat Hij allen kende. Hij wist wat er in de mens stak

en daarom was het niet nodig dat iemand Hem over de mens
inlichtte. Woord van de Heer. – 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 1 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. Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met
een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van
meer toeleg op het bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de
naaste van grotere trouw aan de sacramenten, waarin wij zijn
herboren. Zo groeien wij tot de volheid der genade die Gij uw
kinderen hebt toegezegd. Daarom, met alle engelen, machten en
krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij
U en zingen U toe vol vreugde:
Sanctus/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.
A.: 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
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

Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2
Zondag 7 maart 2021 3e Zondag Veertigdagentijd (b)
Sint-Janskathedraal, Den Bosch Celebrant: pastoor Vincent Blom
Zondag 14 maart 2021 4e Zondag Veertigdagentijd (b)
Basiliek vd. H. Nicolaas, Amsterdam Celebrant: pastoor Eric Fennis
Zondag 21 maart 2021 5e Zondag Veertigdagentijd (b)
H. Gerardus Majella kerk, Emmen
Zondag 28 maart 2021 Palmzondag (b)
H. Antoniuskathedraal, Breda Celebrant: pastoor Norbert Schnell

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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