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4 zondag van de Advent jaar B
zondag 24 december 2017
Voorganger: kapelaan J. Rivadeneira Aldás
m.m.v. herenkoor

Voor aanvang: GvL nr. 510 O Heiland, open wijd de poort
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 2 Samuel 7,1-5.8b-11.16
Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis en de Heer
gezorgd had dat al zijn vijanden, in heel de omtrek, hem met rust lieten,
zei hij tegen de profeet Natan: “Nu moet u eens zien! Zelf woon ik in een
paleis van cederhout en de ark van God staat onder tentdoek!” Natan zei
tot de koning: “Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij.” Maar
diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Natan: “Zeg
aan mijn dienaar David: Zo spreekt de Heer: Gij wilt voor Mij een huis
bouwen en Mij daarin laten wonen? Zo spreekt de Heer, Heer van de
hemelse machten: Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen
vandaan om vorst te zijn over mijn volk Israël. Op al uw tochten heb Ik u
bijgestaan, al uw vijanden heb Ik vernietigd, uw naam heb Ik groot
gemaakt als die van de groten der aarde. Ik heb mijn volk Israël een gebied
gegeven en het daar geplant om er te wonen. Het wordt niet meer
opgeschrikt en door geen boosdoeners verdrukt zoals vroeger, in de tijd
dat Ik over Israël, mijn volk, rechters had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al
uw vijanden u met rust laten. De Heer kondigt u aan dat Hij voor ú een

huis zal oprichten. Zo zal uw huis en uw koninklijke macht altijd
standhouden; uw troon staat vast voor eeuwig.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 89
2e Lezing: Romeinen 16,25-27
Broeders en zusters, aan Hem die bij machte is u te bevestigen
in het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig - volgens de
openbaring van het geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef, maar dat nu
is onthuld, en dat, krachtens de opdracht van de eeuwige God, aan de
hand van profetische geschriften aan alle heiden volken is bekend
gemaakt, om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof - aan
Hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijkheid door Jezus Christus in de
eeuwen der eeuwen! Amen.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 242
Evangelie: Lucas 1,26-38
Toen Elisabeth zes maanden zwanger was werd de engel Gabriël van
Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die
verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de
naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: “Verheug
u, de Heer is met u.” Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die
groet wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: “Vrees niet, Maria,
want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en
een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal
groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal
Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid
koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een
einde komen.” Maria echter sprak tot de engel: “Hoe zal dit geschieden
daar ik geen man beken?” Hierop gaf de engel haar ten antwoord: “De
heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u
overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig
genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw
bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon
zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is

niets onmogelijk.” Nu zei Maria: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij
geschiede naar uw woord.” En de engel ging van haar heen.
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 4
Prefatie II 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. Profeten hebben Hem geschouwd en Hem
voorzegd; een vrouw, die Maagd en Moeder was, heeft Hem gedragen;
Johannes heeft verkondigd dat Hij komen zou, en Hem herkend en
aangewezen toen Hij eenmaal was gekomen. Hij zelf schenkt ons de
vreugde en de kracht om toe te leven naar de dag van zijn geboorte. Laat
Hij ons vinden, waakzaam, biddend, vol van dat geheim, zingend van alle
grote dingen die Hij heeft gedaan. Daarom, met alle engelen, machten en
krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en
zingen U toe vol vreugde:
Sanctus
Eucharistisch gebed IIIB nr. 729 blz. 801
Acclamatie: GvL nr. 304
Onze Vader (nederlands gezongen, zie bijlage)
Vredeswens
Agnus Dei

Communielied: GvL nr. 619 Hoort hoe God met mensen omgaat
(couplet 1, 7, 11, 12 en 13)
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL nr. 447 God wil een tempel bouwen

ADVENTSAKTIE
In deze adventstijd wordt onze aandacht gevraagd voor de straatkinderen in
Rwanda, waar alleen al in de hoofdstad zo’n 3000 kinderen op straat leven. Een
maatschappelijk organisatie in dat land probeert deze kinderen op te vangen. 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. Laten wij in
deze adventstijd de straatkinderen in Rwanda helpen tot een eerlijk en
menswaardig bestaan te komen. U kunt dat straks doen met een gulle gave in het
offerblok achter in de kerk. Het is vandaag de laatste gelegenheid daartoe. Laat
die gelegenheid niet aan u voorbij gaan.

2 COLLECTES TIJDENS DE KERSTVIERINGEN
Tijdens de kerstvieringen vanavond en morgen zullen er twee collectes worden
gehouden. De eerste collecte is zoals iedere zondag bestemd voor onze
Agnesgemeenschap. De tweede collecte is bestemd voor het werk van het Agnes
SolidariteitsFonds. Het Agnes SolidariteitsFonds biedt hulp aan mensen en
gezinnen, die in zeer moeilijke financiële omstandigheden verkeren. Uw financiele
bijdrage bij beide collectes wordt warm aanbevolen.

KERSTVIERINGEN
Vanavond om 18.00 uur is er een Lampionoptocht en
Kinderkerstviering. Om 21.00 uur is de Nachtmis en op 1e Kerstdag is
er één viering om 11.00 uur. Zie verder het AgnesNieuws en de
website.

