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33 zondag door het jaar B
zondag 18 november 2018
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
mmv. cantor/heren

Voor aanvang viering: GvL nr. 558 Wij treden biddend in uw licht
Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 100-II Treed aan! Zegent den Heer!
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Heer ontferm U
Eer aan God/Glorialied: GvL nr. 381 Zingt van de Vader
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: Daniël. 12, 1-3
In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw
volk te beschermen. Want het zal dan een tijd van nood zijn, zoals er
eerder nog geen is geweest sinds er volken zijn. Maar al degenen
van uw volk, die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd
worden gered. En velen van hen die slapen in het stof zullen
ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om de smaad
van een eeuwige schande te ondervinden. Dan zullen de wijzen
stralen als de glans van het uitspansel en degenen, die de mensen
tot gerechtigheid hebben gebracht zullen schitteren als de sterren
voor eeuwig en immer. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 16-I

2e Lezing: Hebreeën. 10, 11-14.18
Broeders en zusters, iedere priester verricht dagelijks staande de
dienst en draagt telkens weer dezelfde offers op, die nooit zonden
kunnen wegnemen. Christus daarentegen is voor altijd gezeten aan
de rechterhand van God na één enkel offer voor de zonden te
hebben gebracht, en Hij wacht nog slechts op het ogenblik dat zijn
vijanden worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. Want
door één offer heeft Hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot
volmaaktheid gebracht. En waar de zonden en ongerechtigheden
vergeven zijn, is geen zoenoffer meer nodig.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 257
Evangelie: Marcus. 13, 24-32
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Maar na die verschrikkingen
in die dagen zal de zon verduisteren en de maan zal geen licht meer
geven; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse
heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de
Mensenzoon zien komen op de wolken met grote macht en
heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn
uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het einde
der aarde tot het einde des hemels. Trekt uit de vergelijking met de
vijgenboom deze les: Wanneer zijn twijgen al zacht worden en
beginnen uit te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. Zo ook,
wanneer gij al deze dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja
voor de deur staat. Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet
voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen
voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Van die
dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel,
zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 270a

Verkondiging
Geloofsbelijdenis GvL nr. 722 (allen gaan staan)
Voorbeden
Offerande/collecte
Prefatie 6 van de zondagen
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. In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit
lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij
verzekert ons van het eeuwig geluk: want als de eerste gave bezitten
wij de Geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij
het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal
zijn. Daarom brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw
grote daden, en zingen U toe vol vreugde:
Heilig, heilig
Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806
Acclamatie: GvL nr. 301a
Onze Vader (gebeden)
Vredeswens
Lam Gods
Communielied: GvL nr. 412 Christus, Gij Heer van alle dingen
Slotgebed (allen gaan staan)

Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL nr. 578 Het lied tussen licht en donker

MEDEDELINGEN:
INSCHRIJVING 1e H. COMMUNIE GESTART
Achterop de tafels ligt informatie en inschrijfformulieren voor de 1e
H. Communie voorbereiding.
Kijk verder gerust op de tafels, er ligt genoeg informatie die
misschien voor u van belang is.
CECILIACONCERT
Vanmiddag om 14.30 uur vindt in de Paschaliskerk aan de
Wassenaarseweg het jaarlijkse Cecilia-concert plaats.
Op dit concert zingen diverse koren uit onze parochie Maria Sterre
der Zee. De toegang is gratis.
WERELDDAG VAN DE ARMEN
Vandaag is het de Werelddag van de Armen. Deze dag is vorig jaar
door paus Franciscus ingesteld. De paus nodigt iedereen uit om op
deze dag stil te staan bij de armoede als algemeen vraagstuk, maar
zeker ook bij de individuele armen in onze eigen omgeving. Namens
onze parochie biedt onze parochiële caritas instelling hulp aan
mensen en gezinnen, die in zeer moeilijke financiële
omstandigheden verkeren of die met een acute noodsituatie
worden geconfronteerd. Onze caritas instelling kan deze hulp echter
alleen bieden met uw financiële ondersteuning. Met uw bijdrage
maakt u het mogelijk, dat mensen in problemen de noodzakelijke
hulp krijgen. Geef daarom straks een royale bijdrage aan de
deurcollecte.

