
   

1e Lezing Handelingen 3,13-15.17-18 

In die dagen zei Petrus tot het volk: “De God van Abraham, Isaäk en Jakob, 
de God van onze vaderen heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt 
overgeleverd en voor Pilatus verloochend ofschoon deze geoordeeld had 
Hem in vrijheid te moeten stellen. Maar gij hebt de Heilige en Gerechte 
verloochend en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd. De 
vorst des levens daarentegen hebt gij gedood. God heeft Hem evenwel uit 
de doden doen opstaan; daarvan zijn wij getuigen. Maar ik weet, broeders, 
dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw overheden. Maar wat 
God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn 
Messias zou sterven heeft Hij zo in vervulling doen gaan. Bekeert u dus en 
hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist.”  
Woord van de Heer.- Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 4 

Refrein: Heer, laat uw licht over ons opgaan 

2e Lezing: 1 Johannes 2,1-5a 

Vrienden, Ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen.  
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven: we hebben een voorspreker bij 
de Vader, Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die al onze zonden 
goedmaakt en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld. Hoe 
weten wij dat wij God kennen? Er is maar één bewijs: dat we ons houden 
aan zijn geboden. Wie zegt dat hij Hem kent maar zich niet stoort aan zijn 
geboden is een leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet. Maar in 
een mens die gehoorzaam is aan Gods woord. 
Woord van de Heer.- Wij danken God. 
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Evangelie: Lucas 24,35-48 

In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was en 
hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood. Terwijl ze 
daarover spraken stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: “Vrede zij 
u.” In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. Maar Hij 
sprak tot hen: “Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in 
uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en 
kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen zoals ge ziet dat Ik heb.” En 
na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten. Toen ze 
het van vreugde en verbazing niet konden geloven zei Hij tot hen: “Hebt ge 
hier iets te eten?” Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam 
het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: “Dit zijn mijn woorden, 
die Ik sprak toen Ik nog bij u was: Alles moet vervuld worden wat over Mij 
geschreven staat in de Wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen.” 
Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de 
Schriften. Hij zei hun: “Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven 
van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over 
de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der 
zonden in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles 
getuigen.” 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 III 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 tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons 
geslacht. Hij houdt nooit op zich geheel en al voor ons te geven, Hij spreekt 
voor ons bij U ten beste, voor altijd. Zijn offer is volbracht, Hij sterft niet 



meer, Hij is het Lam dat werd gedood en toch in leven blijft. 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 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 
 
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 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 18 april 10.00 uur Nederlandse viering 
Woensdagmorgen 9.30 Eucharistieviering in de kerk 
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. 
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