
   

1e Lezing: Handelingen 1,15-17.20a.20c-26 

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders – er was een 
groep van ongeveer honderdtwintig personen bijeen – en sprak:  
“Mannen broeders, het Schriftwoord moest in vervulling gaan dat de 
heilige Geest door de mond van David tevoren gesproken heeft over Judas, 
die de gids is geworden van hen die Jezus gevangen namen. Hij behoorde 
tot ons getal en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen. Er staat immers 
geschreven in het boek der Psalmen: Een ander neme zijn ambt over. Dus 
moet een van de mannen die tot ons gezelschap behoorden gedurende de 
tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het doopsel van 
Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen, met ons een 
getuige worden van zijn verrijzenis.” Men stelde er twee voor: Jozef, ook 
Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus, en Mattias. Toen baden zij als 
volgt: “Gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die Gij van deze 
twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en 
apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn 
eigen plaats.” Toen liet men hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd 
toegevoegd aan de groep van de elf apostelen. 
Woord van de Heer.- Wij danken God. 
 

Tussenzang/psalm: 103 

Refrein: De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. 

2e Lezing: 1 Johannes 4,11-16 

Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad moeten ook wij elkander 
liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben 
woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het 
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bewijs dat wij in Hem verblijven zoals Hij verblijft in ons, dat Hij ons deel 
heeft gegeven aan zijn Geest. En wij, wij hebben gezien en wij getuigen dat 
de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de heiland van de wereld te zijn. Als 
iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is woont God in hem en woont 
hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft en 
wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont woont in God  en 
God is met hem. Woord van de Heer.- Wij danken God. 
 

Evangelie: Johannes 17,11b-19 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: “Heilige Vader,  
bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn 
zoals Wij. Toen Ik bij hen was bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt 
gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan 
behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. Maar 
nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde 
ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar 
de wereld heeft hen gehaat omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet 
van de wereld ben. Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar 
dat Gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld zoals Ik niet 
van de wereld ben. Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. 
Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt zo zend Ik hen in de wereld, en 
omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in de waarheid aan U 
toegewijd mogen 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 II van Hemelvaart 
 
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, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is 



ten hemel, voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die Hij van 
U, zijn Vader, heeft ontvangen. 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 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 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 34 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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