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1 zondag van de Advent jaar C
Zondag 2 december 2018
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
m.m.v. dameskoor

Voor aanvang viering: GvL nr. 514 Ons hart verheft zich tot U, Heer
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: Jeremia 33,14-16
Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd dat Ik de belofte vervul die Ik
aan Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige
afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die
dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten:
Heer, onze gerechtigheid. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: GvL 25-II
2e Lezing: 1 Tessalonicenzen 3,12-4,2
Broeders en zusters, moge de Heer u overvloedig doen toenemen
in liefde voor elkaar en voor alle mensen zoals ook mijn liefde
uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig
voor het aanschijn van God onze Vader bij de komst van onze Heer

Jezus met al zijn heiligen. Voor het overige, broeders en zusters,
vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij de overlevering
die gij van ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk over een
levenswandel die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al
doet. Gij kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus
gegeven hebben. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 242
Evangelie: Lucas 21,25-28.34-36
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Er zullen tekenen zijn aan
zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst
verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De
mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de
wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in
verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op
een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles
begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog,
want uw verlossing komt nabij. Zorgt ervoor dat uw geest niet
afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van
het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik;
want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld. Weest
daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te
ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge
stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 265
Verkondiging
Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden)
Voorbeden
Offerande/collecte

Offertorium: GvL nr. 843 couplet 1
Prefatie 1 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 IIIB nr. 729 blz. 801
Acclamatie: GvL nr. 306
Pater Noster: GvL nr. 820
Vredeswens
Agnus Dei
Communielied: GvL nr. 510 O Heiland, open wijd de poort
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL nr. 505 Nu daagt het in het oosten

AVENTSAKTIE
Zoals u in de bijlage bij de Gaandeweg kunt lezen wordt in deze
Adventstijd onze aandacht gevraagd voor twee projecten. Op WestTimor zijn er een aantal arme dorpen, waar groot gebrek is aan
schoon water. Met financiële steun wil men een waterput met
pompinstallatie aanleggen om de mensen van water te voorzien en
zo hun leefomstandigheden te verbeteren. In Burkina Faso leven
veel vrouwen in grote armoede. Zusters bieden hulp aan de
allerarmste vrouwen en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis
opgezet, een kinderopvang, een kleuterschool en een
opleidingscentrum. De vrouwen en hun kinderen krijgen hier
bescherming, de noodzakelijk hulp en een opleiding. De zusters
kunnen dit werk alleen doen met financiële hulp. Laten wij de
mensen in West-Timor en Burkina Faso in deze Adventstijd die
noodzakelijke hulp bieden. U kunt dat straks doen met een gulle
gave in het offerblok achter in de kerk.
KERST-INN IN DE AGNES
Op 16 december 2018 wordt de jaarlijkse Kerst-Inn gehouden. De
inloop begint om 13.30 uur en de Kerst-Inn start om 14.00 uur. De
middag is geheel gratis. Wilt u ook graag komen, maar zit u met
vervoer? Dan kunt u het secretariaat van de Agnes bellen, dan
zorgen wij voor vervoer.

De kerstversiering kost elk jaar veel geld. U kunt helpen door een
vrijwillige bijdrage in de bloemenbus op de tafel.
Donderdagavond is er weer Geloven Nu, aanvang 20.00 uur.
Volgende week zondag is de Tour of Faith in de Boskantkerk. De
middag voor jongeren met de bisschop begint om 14.00 uur met een
H. Mis waarna ontmoeting en een workshop.

