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2 zondag van Pasen jaar B/Beloken Pasen
zondag 11 april 2021

TV MIS 10.00 UUR NPO2
1e Lezing Handelingen 4,32-35
De menigte die het geloof had aangenomen was één van hart en één van
ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde;
integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk. Met kracht en klem
legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus en
rijke genade rustte op hen allen. Er was geen enkele noodlijdende onder
hen, omdat allen die landerijen of huizen bezaten deze verkochten en de
opbrengst ervan meebrachten om aan de voeten van de apostelen te
leggen. Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.
Woord van de Heer.- Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 118
Refrein: Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn
erbarmen
2e Lezing: 1 Johannes 5,1-6
Vrienden, iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is, is een kind van
God. Welnu, wie de vader liefheeft bemint ook het kind. Willen wij God
liefhebben en zijn geboden onderhouden, dan moeten wij ook Gods
kinderen liefhebben. Dat is onze maatstaf. God beminnen wil zeggen: zijn
geboden onderhouden en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden
want ieder die uit God geboren is overwint de wereld. En het wapen
waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dan ons geloof.
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon
van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus.
Woord van de Heer.- Wij danken God.

Evangelie: Johannes 20,19-31
Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de
verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam
Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Na dit gezegd
te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren
vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen:
“Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.” Na deze
woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de heilige Geest. Als gij
iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft,
zijn ze niet vergeven.” Tomas, een van de twaalf, ook Dídymus genaamd,
was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden
hem: “Wij hebben de Heer gezien.” Maar hij antwoordde: “Zolang ik in zijn
handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van
de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde kan leggen, zal ik zeker
niet geloven.” Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis
bijeen, en nu was Tomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam
Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Vervolgens zei
Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw
hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar
gelovig.” Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” Toen zei Jezus tot
hem: “Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch
geloofd hebben.” In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele
andere tekenen gedaan, welke niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze
hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de
Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.
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 Pasen
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en
genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, maar
vooral (in deze heilige nacht) op deze dag die Gij gemaakt hebt bezingen
wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij, die voor ons
geworden is, het Lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is
Hij gestorven, voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood; Hij is
opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw gemaakt. Vreugde om het
paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen; vreugde vervult de
engelen in de hemel, de machten en krachten die U loven, die U dit lied
toejuichen zonder einde:
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
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 11 april 2021 Beloken Pasen (b)
H. Bonifatiuskerk, Rijswijk Celebrant: pastoor Wim Bakker
Zondag 18 april 2021 3e Zondag van Pasen (b)
Sint-Christoffelkathedraal,Roermond Hoofdcelebrant: Mgr. Harrie Smeets
Zondag 25 april 2021 4e Zondag van Pasen (b)
H. Nicolaaskerk, Baarn Celebrant: pastoor Joachim Skiba

MISTIJDEN H. AGNES APRIL
Zondag 11 april 10.00 uur Spaanse viering
Zondag 18 april 10.00 uur Nederlandse viering
Zondag 25 april 10.00 uur Spaanse viering
Voor alle vieringen geldt dat we maximaal 30 bezoekers inclusief kinderen
mogen ontvangen. Samenzang is helaas niet toegestaan; cantores zullen de
vieringen muzikaal ondersteunen. Mondkapjes zijn dringend gewenst
gedurende de hele viering.
AANMELDEN:
Aanmelding vooraf is verplicht via de website MEEVIEREN of telefonisch via
het secretariaat.

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.

QR code 2021

