
        

 1e Lezing: Kronieken 36,14-16.19-23 

In die dagen maakten ook al de voornaamste priesters en het volk  
zich herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden der heidenen en 
ontheiligden de tempel van Jeruzalem die aan de Heer gewijd was.  
En de Heer, de God van hun voorvaderen stuurde al maar gezanten 
naar hen toe, want Hij had medelijden met zijn volk en met zijn 
woning. Maar zij verachtten Gods gezanten, spotten met hun 
boodschap en maakten zich vrolijk over de profeten, zodat tenslotte 
de toorn des Heren wel genadeloos moest losbarsten over het volk.  
De koning der Chaldeeën liet de tempel in brand steken en de  
muur van Jeruzalem afbreken en alle paleizen liet hij plat branden  
zodat alle kostbaarheden verloren gingen. Allen die aan het zwaard 
ontkomen waren liet hij in ballingschap wegvoeren naar Babel,  
waar zij hem en zijn zonen als slaven moesten dienen tot het 
Perzische rijk aan de macht kwam. Zo ging de voorspelling in 
vervulling die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had:  
“Zolang het land zijn sabbatjaren niet vergoed gekregen heeft  
zal het braak blijven liggen: zeventig jaar lang.” In het eerste 
regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging de voorspelling in 
vervulling die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had:  
de Heer wekte de geest op van Cyrus, de koning van Perzië.  
Deze liet in heel zijn koninkrijk de volgende boodschap afkondigen 
en ook schriftelijk verspreiden: “Zo spreekt Cyrus, de koning van 
Perzië: De Heer, de God des Hemels heeft mij alle koninkrijken der 
aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen voor Hem te Jeruzalem 
in Juda een tempel te bouwen: laten allen onder u die tot het volk 
des Heren behoren onder de hoede van de Heer, hun God, 
terugkeren naar Jeruzalem.     
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Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 137 

Refrein: Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven als ik aan u niet  

   meer denk. 

2e Lezing: Efeziërs 2,4-10 

Broeders en zusters, God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de 
grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad ons met Christus ten 
leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden; aan zijn 
genade dankt gij uw redding. En Hij heeft ons samen met Hem doen 
opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus, om de naderbij 
komende Eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen  
door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Ja, aan die genade 
dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf: Gods gave is het;  
niet aan uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen.  
Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus om in ons leven de 
goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Evangelie: Johannes 3,14-21 

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: “De Mensenzoon moet 
omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in 
de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal 
hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet 
verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon  
niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar 
opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft 
wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon 
Gods. Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen,  
maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat 
hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt heeft afschuw van 
het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken 



openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet gaat naar 
het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn 
gedaan.” 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 2 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. Gij schenkt ons een heilzame tijd om ons hart weer 
zuiver te maken: vrij van zelfzucht en zonde zullen wij het 
vergankelijke zo gebruiken dat ons hart gericht blijft op het eeuwige. 
Daarom, met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij zolang 
er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde: 

Sanctus/Heilig, heilig, heilig 

Eucharistisch gebed VII  

Van in den beginne brengt Gij tot stand wat goed is voor de mens 
om hem te heiligen zoals Gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier 
verzameld is, en zend de kracht van uw heilige Geest. Maak deze 
offergaven voor ons tot het lichaam en bloed van uw Zoon, uw 
welbeminde, Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn. 
 
Toen wij verloren waren en niet in staat U naderbij te komen, hebt 
Gij nog het meest getoond hoezeer Gij ons bemint: uw Zoon, de 
enige Gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen; Hij werd 
genageld aan een kruis. Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen het 
onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel 
en de aarde. 



Maar vooraleer dat alles te volbrengen heeft Hij het paasmaal willen 
vieren, te midden van zijn leerlingen. 
Aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen en het dankgebed; toen 
brak Hij het en gaf het aan de zijnen, terwijl Hij zei: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 
 
Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat Hij alles 
zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam Hij de beker wijn, 
sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden 
terwijl Hij 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. 
 
Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze 
uiteindelijke vrede; terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en 
uitzien naar de gezegende dag waarop Hij zal wederkomen om onze 
vreugde te voltooien, bieden wij U, waarachtige en getrouwe God, 
het offer aan waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld. 
 
Algoede Vader, zie met liefde neer op allen die Gij naar U toetrekt. 
Gij laat hen delen in het éne offer van Christus; dat zij één lichaam 
worden, gaaf en onverdeeld, door de kracht van de Geest. 
 
Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen 
met onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes. Help ons mee 
te werken aan de komst van uw Koninkrijk tot de dag komt en het 
uur waarop wij voor U zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats 



met uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de Maagd Maria, en 
van de apostelen, verenigd ook met onze broeders en zusters die wij 
hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn 
heengegaan. Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed 
gevrijwaard van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen 
het lied van dank van de verrezen 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 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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