Sacramentsdag jaar B
zondag 6 juni 2021

TV MIS 10.00 UUR NPO2
1e Lezing: Exodus 24,3-8
In die dagen stelde Mozes het volk in kennis van alle woorden en
bepalingen van de Heer. Eenstemmig betuigde het volk: “Alle woorden die
de Heer tot ons gesproken heeft zullen wij onderhouden.” Daarop stelde
Mozes alle woorden van de Heer op schrift. De volgende morgen bouwde
hij aan de voet van de berg een altaar en stelde twaalf wijstenen op, naar
de twaalf stammen van Israël. Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht
stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor de Heer. Mozes nam de
helft van het bloed en deed dat in schalen terwijl hij de andere helft
uitgoot over het altaar. Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan
het volk. En zij verzekerden: “Alles wat de Heer zegt zullen wij doen en ter
harte nemen.” Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het
volk en sprak: “Dit is het bloed van het verbond dat de Heer, op grond van
al deze woorden, met u sluit.”
Woord van de Heer.- Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 116
Refrein: Ik hef de offerbeker, de Naam van de Heer roep ik aan.
2e Lezing: Hebreeën 9,11-15
Broeders en zusters, nu is Christus gekomen, de hogepriester van het
waarachtige heil. De tent van zijn priesterschap is groter en volmaakter dan
de vorige; ze is niet gemaakt door mensenhand, dat wil zeggen, ze behoort
niet tot onze geschapen wereld. Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed,
niet dat van bokken en kalveren. Zo is Hij het heiligdom binnengegaan,
eens voor altijd en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven. Want als
het bloed van bokken en stieren en de gesprenkelde as van een vaars de
verontreinigden kan heiligen zodat zij wettelijk rein worden, hoeveel groter

is dan de kracht van Christus” bloed! Door de eeuwige Geest heeft Hij
zichzelf aan God geofferd, een smetteloos offer dat onze ziel zuivert van
dode werken om de levende God te eren. En daarom is Hij middelaar van
een nieuw verbond: er heeft een sterven plaatsgehad dat bevrijding brengt
van de zonden die onder het eerste verbond zijn bedreven; nu kunnen zij
die door God geroepen zijn het erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd.
Woord van de Heer.- Wij danken God.
Evangelie: Marcus 14,12-16; 22-26
Op de eerste dag van het ongedesemde brood, de dag waarop men het
paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot Jezus: “Waar wilt Gij dat wij
voorbereidselen gaan treffen zodat Gij het paasmaal kunt houden?” Hij
zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: “Gaat naar de
stad en daar zult ge een man tegenkomen die een kruik draagt; volgt hem
en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: De Meester laat
vragen: Waar is de zaal voor Mij, waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal
kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien met rustbedden
en van al het nodige voorzien; maakt daar alles voor ons klaar.” De
leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals Hij het hun
gezegd had en maakten het paasmaal gereed. Onder de maaltijd nam Jezus
brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun, met de woorden:
“Neemt, dit is mijn Lichaam.” Daarna nam Hij de beker en na het spreken
van het dankgebed reikte Hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. En Hij
sprak tot hen: “Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat vergoten wordt voor
velen. Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok
voortbrengt tot op de dag waarop Ik het, nieuw, zal drinken in het
Koninkrijk van God.” Nadat zij de lofzang gezongen hadden gingen zij naar
de Olijfberg. 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 2 van de H. Eucharistie
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, door Christus onze Heer. Om de gedachtenis van het Kruis zegenrijk
te doen voortbestaan, heeft Hij bij de laatste maaltijd met zijn apostelen
zichzelf aan U opgedragen als een lam zonder gebrek, als een offer van
lofprijzing, volmaakt en U welgevallig. In dit sacrament wilt Gij ons voeden
en heiligen en alle mensen in deze wereld n maken in geloof, n in
broederlijke liefde. Zo naderen wij tot de tafel van dit heilig mysterie om,
vervuld van uw goede gave, herschapen te worden tot gelijkenis met uw
Zoon. Daarom wordt in de hemel en op aarde een nieuw lied gehoord van
aanbidding, en met de engelen zingen wij U toe vol vreugde:
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 6 juni 2021 Sacramentsdag (b)
H. Antoniuskathedraal, Breda Celebrant: pastoor Norbert Schnell
Zondag 13 juni 2021 11e Zondag door het jaar (b)
H. Nicolaaskerk, Baarn Celebrant: pastoor Joachim Skiba
Zondag 20 juni 2021 12e Zondag door het jaar (b)
Kathedrale Basiliek St. Bavo Haarlem Hoofdcelebrant: Mgr. Jan Hendriks
Zondag 27 juni 2021 13e Zondag door het jaar (b)
Sint-Janskathedraal te Den Bosch Hoofdcelebrant: Mgr. Gerard de Korte

MISTIJDEN H. AGNES JUNI
Woensdagmorgen 9.30 Eucharistieviering in de kerk (max. 10 bezoekers)

Zondag 6 juni 10.00 uur Spaanse viering
Zondag 13 juni 10.00 uur Nederlandse viering
Zondag 20 juni 10.00 uur Spaanse viering
Zondag 27 juni 10.00 uur Nederlandse viering
Voor alle vieringen geldt dat we nu na 5 juni maximaal 50 bezoekers
inclusief kinderen mogen ontvangen. Samenzang is helaas nog 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

AANMELDEN VORMSEL 2022
Vanaf nu is het mogelijk om je aan te melden voor het Vormsel in 2022.
Na de zomer begint de catechese hiervoor. Het Vormsel vindt plaats in
februari 2022. Iedereen vanaf 13 jaar kan zich aanmelden.
Aanmeldingsformulieren liggen achterin de kerk en zijn ook via de website
te downloaden. Graag inleveren voor eind augustus op het secretariaat van
de H. Agnes of mailen aan: agnes@rkdenhaag.nl

BELANGRIJK BERICHT VAN DE
PASTORAATGROEP
Zoals u waarschijnlijk al via andere kanalen (Nieuwsbrief, Stella Maris,
media) hebt vernomen ondergaat het Pastoraal Team (PT) een wijziging.
Pastoraalwerker Jan Eijken is per 30 april jl met pensioen gegaan. Dit houdt
in dat hij door de bisschop eervol ontslagen is en geen deel meer uitmaakt
van ons Pastoraal Team. Parochievicaris Ad van der Helm is op verzoek van
de bisschop per 1 mei Administrator van de parochie H. Nicolaas te
Zoetermeer geworden en zal daar per 1 september pastoor worden. Ons
PT gaat van 6 naar 4 leden.
Het sluitend maken van een liturgisch rooster in het weekend wordt dus
ingewikkelder. Het streven van het PT is om in het weekend in elke locatie
een Eucharistieviering te houden. Wij mogen ons gelukkig prijzen met de
assistentie van de Broeders van St. Jan, paters SVD en emeriti pastoors. Het
PT wil zoveel mogelijk voorkomen dat er Woord- en Communievieringen
gehouden moeten worden, hoewel dit niet altijd te voorkomen zal zijn. Om
een sluitend liturgisch rooster te maken, zodat er in alle locaties
Eucharistievieringen zijn, is een aanpassing in de mistijden helaas
onvermijdbaar. Dit geldt voor bijna alle locaties. Een PT lid kan zo twee
vieringen per ochtend doen. De vieringen zullen maximaal één uur duren
om de voorgangers de gelegenheid te geven naar de andere locatie te
gaan. In onze Agnesgeloofsgemeenschap zullen per 12 september de
aanvangstijden wijzigen in: 9.30 uur Nederlandse viering en 11.30 uur
Spaanse viering. Wij hebben ervoor gekozen om tussen de vieringen 2 uur
te houden om de uitgaande (Nederlandse) en binnenkomende (Spaanse)

kerkgangers de ruimte te geven en de kerk gereed te maken voor de
volgende viering.
Zomerrooster
Om in de zomerperiode een sluitend rooster te kunnen maken zullen er
ook
aanpassingen
zijn
en
vieringen
vervallen.
In
onze
Agnesgeloofsgemeenschap zal er daarom van zondag 18 juli t/m zondag 5
september één viering zijn om 11.00 uur, om en om Nederlands en Spaans
net zoals nu het geval is i.v.m. de Corona maatregelen. Tot en met 11 juli
blijft de aanvangstijd 10.00 uur.
Wij beseffen dat deze aanpassingen niet voor iedereen ideaal zijn, maar
een andere oplossing is er helaas niet. Wij willen voor zowel de
Nederlandse als de Spaanse parochianen een eigen Eucharistieviering op
zondag. Wij hopen dat in september de Corona maatregelen zover zijn
opgelost dat een andere aanpassing niet meer nodig is.
Samengevat
Tot en met zondag 11 juli: één viering om 10.00 uur, om en om
Nederlands/Spaans.
Van 18 juli t/m 5 september: één viering om 11.00 uur, om en om
Nederlands/Spaans.
Vanaf 12 september: 9.30 uur Nederlandse viering en 11.30 uur Spaanse
viering, eventuele gezamenlijke vieringen op Feest/Hoogtijdagen zullen
om 11.00 uur zijn.
In de Stella Maris van mei vindt u meer informatie over de wijzigingen. Wij
hopen dat wij in september weer de vieringen kunnen gaan houden zoals
vóór de Coronatijd, echter met aangepaste tijden.
De Pastoraatgroep

