
        

Voor aanvang viering: Orgelspel 

Welkomstwoord door de lector 
 

Begroeting door de voorganger 

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 

Heer ontferm U/ Kyrie 
 
Gloria 

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen 
die Hij liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; 
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Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest 

in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Numeri 11,25-29 

In die dagen daalde de Heer neer in een wolk, sprak tot Mozes en legde 
een deel van de geest die op Mozes rustte, op de zeventig oudsten. En 
toen de geest op hen rustte, profeteerden zij, maar later hebben zij het 
niet meer gedaan. Nu waren er twee mannen in het kamp gebleven. De 
een heette Eldad, de ander Medad. Ook op hen rustte de geest - zij 
stonden op de lijst al waren zij niet naar de tent gegaan - en zij 
profeteerden in het kamp. Een jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen 
en zei: “Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp.” Jozua, de 
zoon van Nun, die reeds als jongeman in dienst van Mozes gekomen was, 
zei daarop tot Mozes: “Mijn heer, dat moet u hun verbieden.” Mozes zei 
hem: “Waarom komt u voor mij op? Ik zou willen dat heel het volk van de 
Heer profeteerde en dat de Heer zijn geest op hen legde.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 19 

Refrein:  Rechtmatig zijn al zijn bevelen. (2x) 
 

2e Lezing: Jakobus 5,1-6 

Broeders en zusters, Gij die rijk zijt: weent en jammert om de rampen die 
over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten 
aangetast, uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen en 
als een vuur uw vlees verteren. Schatten hebt gij verzameld, terwijl het de 
laatste dagen zijn. Hoort, het loon dat gij hebt onthouden aan de arbeiders 
die uw velden hebben gemaaid roept luid, en de kreten van uw oogsters 
zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der heerscharen. Gij hebt op 
aarde gezwelgd en gebrast, gij hebt u vetgemest voor de dag van de 



slachting. Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord; hij heeft geen 
verweer tegen u.   Woord van de Heer.- Wij danken God 
 

Evangelie: Marcus 9,38-43.45.47-48 

In die tijd zei Johannes tot Jezus: “Meester, we hebben iemand die ons niet 
volgt, in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem 
te beletten omdat hij geen volgeling van ons was.” Maar Jezus zei: “Belet 
het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn Naam zal niet zo 
grif ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Als 
iemand u een beker water te drinken geeft omdat gij van Christus zijt, 
voorwaar Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Maar als iemand 
een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft, het zou beter 
voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee 
wierp. Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven, hak ze af; het is 
beter voor u verminkt het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee 
handen in de hel te komen, in het onblusbaar vuur. Het is beter voor u 
kreupel het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee voeten in de hel 
te worden geworpen. Het is beter voor u met één oog het Rijk Gods binnen 
te gaan dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen, waar 
hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God 
 
Verkondiging 

Geloofsbelijdenis  (allen gaan staan t/m voorbede) 

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. 
 

Voorbede 



Offerande/collecte (collecte vindt na afloop plaats achterin de kerk) 

Prefatie en Eucharistisch Gebed XIID 
 
Wij danken U, goede Vader, voor de blijde boodschap van uw Zoon, want 
uit alle volken en talen hebt Gij zoekende mensen tot de gemeenschap van 
uw Kerk geleid. Uw Geest ademt zij in en uit en zij voert de mensen tot 
elkaar; zij worden één van hart. De Kerk is de spiegel van uw 
vriendelijkheid en wekt een blijde hoop in het hart van de mensen. Zij is 
het teken van uw trouw, ons toegezegd voor immer. Daarom loven en 
prijzen wij uw Naam, en eenstemmig met de engelen en heiligen in uw 
hemel en met de Kerk op aarde noemen wij uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig/Sanctus 

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 (gebeden) 

Vredeswens (wij geven elkaar GEEN hand) 

Lam Gods/Agnus Dei 

Communie uitreiking 
De H. Communie wordt uitgereikt op de hand. Het is niet mogelijk om de H. 
Communie te ontvangen op de tong. U dient de hostie direct te nuttigen. 
Tussen priester en communicant bevindt zich een plexiglas scherm.  
U dient via het middenpad naar voren te lopen en via de zijpaden terug 
naar uw plaats te gaan.  
 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Achterin de kerk staat een offerblok 
bestemd voor de collecte. 

 

MISTIJDEN H. AGNES SEPTEMBER 
VANAF NU NIEUWE AANVANGSTIJDEN! 

zo   26 sep         9.30 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: pater V. Wang SVD 
             11.30 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: em. pastoor J. Zijerveld 
zo     3 okt  9.30 uur Woord- en Communieviering Nederlands 
    Voorganger: diaken H. van Zoelen 
              11.30 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: em. pastoor J. Zijerveld 
 
In de maand september vervalt de woensdagmorgen viering ivm vakantie  

 



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 1e H. COMMUNIE 2022 
Vanaf nu is het mogelijk om je aan te melden voor de 1e H. Communie in 
2022. In december begint de catechese hiervoor. Aanmeldingsformulieren 
en brieven voor de ouders  liggen achterin de kerk en zijn ook via de 
website te downloaden. Graag inleveren voor eind november op het 
secretariaat van de H. Agnes of mailen aan: agnes@rkdenhaag.nl 
 

AFSCHEID PAROCHIEVICARIS AD VAN DER HELM 
De Jacobusgemeenschap en de Parochie Maria Sterre der Zee nemen node 
afscheid van parochievicaris Ad van der Helm. Per 1 september is Ad van 
der Helm door de bisschop aangesteld als pastoor van de Nicolaasparochie 
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te Zoetermeer. Zijn afscheid zal plaats vinden op zondag 26 september a.s. 
op het Feest van Kerkwijding in de Hoogmis van 11.00 uur in de Sint 
Jacobuskerk. Na afloop zult u, afhankelijk van de Corona-maatregelen, 
persoonlijk afscheid kunnen nemen. 
 

WERKZAAMHEDEN OP KRUISPUNT “DE ZEVENSPRONG” 
In de periode van 6 september t/m 5 november vinden er werkzaamheden 
plaats op de kruising Loosduinseweg/Loosduinsekade, Apeldoornselaan, De 
La Reyweg, Paul Krugerlaan, Beeklaan en Regentesselaan. Hierdoor is het 
niet mogelijk om vanaf de Apeldoornselaan, De La Reyweg en Paul 
Krugerlaan over te steken naar de Regentesselaan/Beeklaan (kerk). 
Omgekeerd geldt dit vanaf de Beeklaan en Regentesselaan. Dit geldt alleen 
voor auto’s. Er dient omgereden te worden via de 
Zuiderparklaan/Valkenboslaan. Houd rekening met extra reistijd.  
 

PAROCHIEDAG MARIA STERRE DER ZEE 
Wanneer: Zaterdag 9 oktober 2021  
Thema:     5 jaar Parochie Maria Sterre der Zee 
Locatie:    H. Paschalis Baylon Wassenaarseweg 53 2596 XK Den Haag 
Programma: 
11.00 uur Eucharistieviering, aansluitend ontmoeting met koffie en thee. 
12.30 uur verzorgde lunch 
Vanaf 13.00 uur keuze uit verschillende activiteiten: 
waaronder een Pubquiz, creatieve workshops en lezingen verzorgd 
door Botine Koopmans schrijver van “Een lust voor het oog” en 
Wieke van de Sande, kunsthistoricus en educator 
Catharijneconvent, n.a.v. de tentoonstelling “Maria Magdalena”. 
15.30 uur afsluiting met een hapje en een drankje. 
Wij organiseren alle activiteiten met in achtneming van de dan geldende 
Corona-maatregelen. 
 

AANPASSING CORONAREGELS PER 25 SEPTEMBER 
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter 
afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de 
viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet 
meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Zie verder 
de nieuwsbrief van onze parochie en info op de website. 


