Schuldbelijdenis
Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd
heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer onze God.
P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. A: Amen
Kyrie
Gloria
Openingsgebed
1e Lezing: Handelingen 2,1-11
Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde
plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige
wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen
verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van
de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naar
gelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem
Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder
de hemel. Toen dat geluid ontstond liepen die te hoop en tot hun

verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal.
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: “Maar zijn
allen die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan
dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal?
Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotámië, van
Judea en Kappadócië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië,
Egypte en het gebied van Líbië bij Cyréne, de Romeinen die hier
verblijven, Joden zowel als proselieten, Kreténzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: GvL nr. 104
Refrein: Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij
uw schepping weer nieuw
2e Lezing: Galaten 5,16-25
Broeders en zusters, leeft naar de Geest, dan zult ge niet uitvoeren
wat de zelfzucht dicteert. Wat de zelfzucht wil, strijdt met de Geest,
en omgekeerd, het verlangen van de Geest komt in botsing met het
egoïsme. Die twee liggen met elkaar overhoop zodat ge niet kunt
doen wat ge zoudt willen doen. Maar als ge u door de Geest laat
leiden, staat ge niet onder de wet. De uitingen van zelfzucht zijn
bekend genoeg: ontucht, onreinheid en losbandigheid, afgoderij en
toverij, haat, tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges, ruzies,
partijschappen en jaloersheden, drinkgelagen, uitspattingen en zo
meer. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb:
wie zich zo misdragen zullen het koninkrijk van God nooit erven. De
vrucht van de Geest daarentegen is liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met
zulke dingen heeft geen wet iets te maken. En zij die bij Christus
Jezus horen, hebben hun zelfzucht gekruisigd met haar hartstochten
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en begeerten. Daar wij leven door de Geest, willen we ook leven
volgens de Geest. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Evangelie: Johannes 15,26-27; 16,12-15
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Wanneer de Helper komt
die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de
Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij
moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij. Nog veel heb Ik u
te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter
komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid
brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken maar spreken al wat Hij
hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij
verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij
ontvangen heeft. Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft. Al wat de Vader heeft is het
mijne.” Woord van de Heer. – Wij danken God.
Verkondiging
Geloofsbelijdenis (allen gaan staan t/m voorbeden)
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die
ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; die
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven; die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit
de doden; die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van
God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de
levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige
katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van
de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven.
Amen.
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Voorbede
Offerande
Prefatie van Pinksteren (allen gaan staan)
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. Aan hen die door de gemeenschap met uw Zoon uw
kinderen zijn geworden, hebt Gij op deze dag de heilige Geest
geschonken om het paasmysterie te voltooien. Hij was met uw Kerk
op het eerste pinksterfeest: alle volken heeft Hij de ware God doen
kennen, alle talen heeft Hij n gemaakt in de belijdenis van hetzelfde
geloof. 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:
Sanctus
Eucharistisch Gebed IIIB
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en
talen; want van oost en west moet door een zuivere offergave hulde
worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest,
en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw Zoon,
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.
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Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken.
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om
uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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.
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn
wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend
en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, en
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het
nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één
geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met
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Maria, de heilige Maagd en Moeder van God, met de heilige Jozef,
haar bruidegom; samen met uw apostelen en martelaren, en met
allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij
met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde,
sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze
paus, en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk.
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
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 (gebeden)
Vredeswens
Agnus Dei
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.
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Zegen

MISTIJDEN H. AGNES MEI
Woensdagmorgen 9.30 Eucharistieviering in de kerk.
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.

Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2
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

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
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onze geloofsgemeenschap financieel in leven. U kunt ook
onderstaande OR code gebruiken om met uw mobiele telefoon te
doneren. Hartelijk dank.

QR code 2021
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