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2 zondag van de Advent jaar B
zondag 10 december 2017
Voorganger: kapelaan J. Rivadeneira
m.m.v. gemengdkoor

Voor aanvang viering: GvL nr. 487 Het lied van de doper
Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 25-I Naar U gaat mijn verlangen, Heer
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Kyrie
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing Jesaja 40,1-5.9-11
Troost, troost toch mijn Stad, - zegt uw God -, spreek Jeruzalem
moed in, roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar
ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden
dubbel betaald heeft gekregen. Een stem roept: “Baan de Heer een
weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden,
alle oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa’s een vallei worden.
En verschijnen zal de glorie des Heren en alle vlees zal daarvan
getuige zijn: de mond des Heren heeft het gezegd!” Beklim de
hoogste berg, gij Sion, vreugdebode, verhef krachtig uw stem,
Jeruzalem, vreugdegezant; verkondig het luide, ken geen vrees,
roep tot de steden van Juda: “Uw God is op komst!
Zie, God de Heer komt met kracht, zijn arm voert de heerschappij,
zijn loon komt met Hem mee, zijn beloning gaat voor Hem uit.

Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze
samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem,
de schapen met zachte hand geleiden.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 85
2e Lezing: 2 Petrus 3,8-14
Vrienden, één ding mag u niet ontgaan: voor de Heer is één dag als
duizend jaren en duizend jaren als één dag. De Heer talmt niet met
zijn belofte zoals sommigen menen, maar Hij heeft geduld met u
daar Hij wil dat allen tot inkeer komen en dat niemand verloren
gaat. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Dan zullen de
hemelen dreunend vergaan en de elementen zullen door vuur
worden verteerd; en de aarde en de daden op aarde verricht zullen
zich bevinden voor Gods oordeel. Wanneer alles zo vergaat, hoe
moet gij dan uitmunten door een heilig leven en innige vroomheid,
de komst verwachtend en verhaastend van de dag Gods, waardoor
de hemelen in vlammen zullen opgaan en de elementen zullen
wegsmelten in de vuurgloed. Maar volgens zijn belofte verwachten
wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal
wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren
onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen, in vrede met
God. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 242
Evangelie: Marcus 1,1-8
Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.
Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: “Zie, Ik zend mijn
bode voor u uit die voor u de weg zal banen; een stem van iemand
die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn
paden recht.” Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij
preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden.

Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken
naar hem uit, en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden. Johannes ging gekleed in kameelhaar
met een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde
honing. Hij predikte: “Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet
waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik
heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige
Geest.” Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL. nr. 269
Verkondiging
Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden)
Voorbeden
Offerande/collecte
Offerandelied: Rorate GvL. nr. 843 couplet 2
Prefatie I van de Advent
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, die, toen Hij eertijds kwam,
kwetsbaar en klein, het werk van uw genade heeft voltooid, en vlees
is geworden en voor ons allen open heeft gedaan de deur naar een
geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft en ons geven
zal; nu nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop en
vastberaden; ooit zullen wij er binnengaan en wonen, wanneer Hij
komt in heerlijkheid voorgoed. Daarom, met alle engelen, machten
en krachten, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:
Sanctus
Eucharistisch gebed VIII nr. 734 blz. 812; Acclamatie GvL nr. 304

Onze Vader (nederlands gezongen, zie bijlage)
Agnus Dei
Communielied: GvL nr. 572 Zij zullen de wereld bewonen
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen-Wegzending-Zegen
Slotlied: GvL nr. 505 Nu daagt het in het oosten
ADVENTSACTIE
In deze adventstijd wordt onze aandacht gevraagd voor de
straatkinderen in Rwanda. Alleen al in de hoofdstad leven zo’n 3000
kinderen op straat. Een maatschappelijk organisatie in dat land
probeert deze kinderen te helpen. In een opvangcentrum krijgen ze
voedsel, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs, opdat
ze lichamelijk en mentaal herstellen van hun leven op straat. Daarna
tracht men de kinderen te reïntegreren in hun eigen gezin, bij
familie of eventueel in een pleeggezin. Om het vele werk voor de
straatkinderen te kunnen bekostigen is er behoefte aan financiële
ondersteuning van buiten af. Er zal daarom straks na de viering een
deurcollecte worden gehouden. Met uw gift aan deze collecte helpt
u de straatkinderen in Rwanda tot een eerlijk en menswaardig
bestaan te komen. Laat deze kinderen niet in de steek; geef royaal.
AGNESGILDE VERKOOPTAFEL. De verkooptafel van het AgnesGilde
staat weer opgesteld met dit keer veel kerstartikelen.
VOLGENDE WEEK ÉÉN VIERING OM 10.00 UUR. Na die viering wordt
de kerk in gereedheid gebracht voor de jaarlijkse kerst-Inn. Zie de
flyer in deze Gaandeweg.
ZONDAG 17 DECEMBER 14.00 uur KERST-INN!!!!!!!!!!!!

