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5 zondag van Pasen jaar B
zondag 2 mei 2021

TV MIS 10.00 UUR NPO2
1e Lezing: Handelingen 9,26-31
In die tijd deed Paulus, in Jeruzalem aangekomen, pogingen zich bij de
leerlingen aan te sluiten, maar allen waren bang van hem omdat zij niet
konden geloven dat hij een leerling was. Barnabas trok zich zijn lot aan,
bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Heer
gezien had en dat Deze tot hem had gesproken, en hoe hij in Damascus
vrijmoedig opgetreden was in de Naam van Jezus. Voortaan ging hij in
Jeruzalem geregeld met hen om terwijl hij onverschrokken optrad in de
naam van de Heer. Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten. Dezen
probeerden hem te vermoorden. Toen de broeders dit te weten kwamen
brachten zij hem weg naar Caesarea en lieten hem naar Tarsus vertrekken.
Nu genoot de Kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede; zij werd steeds
meer bevestigd in de vreze des Heren en nam gestadig in aantal toe door
vertroosting van de heilige Geest. Woord van de Heer.- Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 22
Refrein: Voor heel de menigte zal ik U prijzen
2e Lezing: 1 Johannes 3,18-24
Vrienden, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen
maar met concrete daden. Dat is onze maatstaf; daardoor krijgen wij de
zekerheid
dat
wij
thuishoren
bij
de
waarachtige
God.
Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn ons geweten geruststellen
ook als het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart
en Hij weet alles. Dierbare vrienden, daar ons geweten ons dus niet hoeft
te veroordelen mogen wij vrijmoedig met God omgaan;
wij krijgen van Hem alles wat wij vragen omdat wij zijn geboden

onderhouden en doen wat Hem aangenaam is. En dit is zijn gebod:
van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij
ons bevolen heeft. Wie zijn geboden onderhoudt blijft in God en God blijft
in Hem. En dat Hij in ons woont weten we door de Geest die Hij ons
gegeven heeft. Woord van de Heer.- Wij danken God.
Evangelie: Johannes 15,1-8
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt
snijdt Hij af; en elke die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht
mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit
zichzelf maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet
blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf
in hem die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand
niet in Mij blijft wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt
ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en
mijn woorden in u blijven vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt; zo zult
gij mijn leerlingen zijn.” 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 IV 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. Wat oud was, is teniet gedaan; wat neerlag is tot nieuw leven
opgericht: in Christus is ons leven geheel en al hersteld. 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 XIID
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons
op weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon
ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en
beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de
Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en
deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn
lichaam en zijn bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en
sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem 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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en
wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en

de dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw
heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen
Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor ons,
Vader, de weg naar U geopend en begaanbaar zij. Barmhartige Vader,
schenk ons de geest van liefde die in Jezus was zodat de Kerk, bemoedigd
en gesterkt, opbloeit tot nieuw leven.
Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap geroepen
en begenadigd zijn, rondom de paus Franciscus, onze bisschop Johannes.
Maak uw Kerk te midden van een verdeelde wereld tot een instrument dat
geloofwaardig en volhardend de eenheid en de vrede dient.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede van
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij
alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar
plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de
Maagd en Moeder van God, met uw apostelen en martelaren, en al de
anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen
door Jezus 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
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 2 mei 2021 5e Zondag van Pasen (b)
Sint-Jozefkerk, Waubach-Landgraaf Celebrant: pastoor Harry Notermans
Zondag 9 mei 2021 6e Zondag van Pasen (b)
Sint Lambertusbasiliek, Hengelo Celebrant: pastoor Jurgen Jansen
Hemelvaartsdag Donderdag 13 mei 2021 11.00 - 12.00 uur
Sint-Salvatorskathedraal in Brugge
Hoofdcelebrant: Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge
Zondag 16 mei 2021 7e Zondag van Pasen (b)
H. Gerardus Majella Kerk, Emmen Hoofdcelebrant: Mgr. Ron van den Hout
1e Pinksterdag Zondag 23 mei 2021 11.00 - 12.00 uur
Eurovisieviering
Zondag 30 mei 2021 Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid (b)
H. Bonifatiuskerk, Rijswijk Celebrant: pastoor Wim Bakker

MISTIJDEN H. AGNES MEI
Woensdagmorgen 9.30 Eucharistieviering in de kerk
Zondag 2 mei 10.00 uur Nederlandse viering
Zondag 9 mei 10.00 uur Spaanse viering
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur Gezamenlijk
Zondag 16 mei 10.00 Nederlandse viering
Zondag 23 mei Pinksteren 11.00 uur Gezamenlijke viering
Zondag 30 mei 10.00 uur Nederlandse 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

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Deze week is er een Digitale Nieuwsbrief uitgekomen. Voor wie deze nog niet
heeft gelezen is deze hieronder afgedrukt. Hij is ook op de website te vinden.

MEDEDELING BETREFFENDE HET PASTORAAL TEAM
De bisschop heeft aan parochievicaris Ad van der Helm het verzoek gedaan
om een andere pastorale verantwoordelijkheid op zich te nemen. Gelet op
de noden van het bisdom heeft hij, na de nodige gesprekken, ermee
ingestemd pastoor van de H. Nicolaasparochie te Zoetermeer te worden.
Pastoor van der Helm blijft in Den Haag rector van de Antonius van Padua
en hij blijft beschikbaar voor oecumene in de Haagse Gemeenschap van
Kerken en interreligieuze dialoog via de Prinsjesdagviering. De komende
maanden is een overgangsperiode. Het afscheid zal daadwerkelijk in
september plaats vinden. U zult daarover geïnformeerd worden. Wij zijn
als parochie dankbaar voor de grote inzet die pastor van der Helm sinds
2007 in Den Haag heeft gegeven als deken van Den Haag, pastoor van de
Heilige Jacobus en als lid van het pastoraal team Maria Sterre der Zee. Hij
heeft altijd grote betrokkenheid gegeven aan mensen en aan de gehele
parochie. Zoals bekend zal pastoraal werker Jan Eijken op 30 april met
pensioen gaan. De parochie gaat verder met een kleiner pastoraal team. Er
wordt nu met elkaar gesproken hoe de pastorale zorg gegarandeerd kan
worden in onze parochie. Ook daarover zullen we u informeren. We
begrijpen dat dit besluit veel losmaakt en dat u wellicht vragen heeft.
Hiertoe kunt u contact opnemen met het Centraal Parochiesecretariaat:
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

