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2 zondag van de Advent jaar C
Zondag 9 december 2018
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira Aldás
m.m.v. gemengdkoor

Voor aanvang viering: GvL nr. 635 Te doen gerechtigheid
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: Baruch 5,1-9
Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende af en bekleed u voor immer
met Gods heerlijke schoonheid. Sla de mantel van Gods gerechtigheid om,
zet op uw hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige. Want God wil uw
luister laten zien overal op aarde. Voor eeuwig geeft God u de naam:
“Vrede door gerechtigheid” en “Glorie door vroomheid”. Op, Jeruzalem, ga
op de hoogte staan en kijk uit naar het oosten: daar zijn uw kinderen weer
samen op het woord van de Heilige, van zonsopgang tot zonsondergang.
Zij zijn blij nu God weer aan hen denkt. Te voet gingen zij van u heen,
weggesleept door de vijand, maar eervol brengt God hen terug, gedragen
als op een koningstroon. God beval alle hoge bergen en eeuwige heuvels
te slechten en de dalen op te vullen, zodat het hele land een effen vlakte
wordt en Israël veilig optrekt onder de glorie van God. Ook de bossen en
alle geurige bomen geven schaduw aan Israël op Gods bevel. Want God
leidt het jubelende Israël in zijn heerlijk licht; met zijn barmhartigheid zal
Hij hen omgeven én met zijn gerechtigheid.
Woord van de Heer. – Wij danken God.

Tussenzang/psalm: GvL nr. 126-I
2e Lezing: Filippenzen 1,3-6.8-11
Broeders en zusters, ik dank mijn God telkens als ik u gedenk, altijd, bij al
mijn gebeden voor u allen. En ik verricht mijn gebed met blijdschap, omdat
gij van de eerste dag tot nu toe uw deel hebt bijgedragen tot de prediking
van het evangelie. Ik ben er zeker van, dat Hij die het goede werk in u
begonnen is, het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. God weet
hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van Christus Jezus zelf.
En dit is mijn bede: moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en
fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.
Dan zult gij op de dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn,
verzadigd met de vrucht der gerechtigheid die komt van Jezus Christus, tot
eer en lof van God. Woord van de Heer, - Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 242
Evangelie: Lucas 3,1-6
Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tibérius:
Pontius Pilatus was landvoogd van Judea; Herodes gouverneur van Galilea:
zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Ituréa en Trachónitis en
Lysánias gouverneur van Abiléne; Annas en Kájafas bekleedden het
hogepriesterschap. Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon
van Zacharías, die in de woestijn verbleef. Hij begon op te treden in heel
de Jordaanstreek en een doopsel van bekering te preken tot vergeving van
zonden, volgens de profetie die geschreven staat in het boek van Jesaja:
Een stem roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn
paden recht. Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden; de
kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden. Heel de
mensheid zal Gods redding zien.
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 2
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 XIIB nr. 744 blz. 829
Acclamatie: GvL nr. 306
Pater Noster: GvL nr. 820
Vredeswens
Agnus Dei
Communielied: GvL nr. 487 Het lied van de doper
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL nr. 572 Zij zullen de wereld bewonen

ADVENTSAKTIE
In deze Adventstijd wordt onze aandacht gevraagd voor twee projecten.
Op West-Timor 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. Om de mensen in
West-Timor en Burkina Faso de noodzakelijke hulp bieden zal straks na de
viering een deurcollecte worden gehouden. Met uw gift aan deze collecte
helpt u de mensen in West-Timor en Burkina Faso tot een menswaardig
bestaan te komen. Laat deze mensen niet in de steek; geef royaal.
VERKOOPTAFEL AGNESGILDE
Achterin de kerk staat de verkooptafel van het AgnesGilde weer opgesteld.
Dit keer in het teken van de kerst.
De kerstversiering kost elk jaar veel geld. U kunt helpen door een
vrijwillige bijdrage in de bloemenbus op de tafel te doen.
Misintenties voor Kerst kunnen tot 19 december worden opgegeven bij
het secretariaat.
Volgende week zondag is er één viering om 10.00 uur. Ivm. de Kerst-Inn
Vervalt de spaanse viering van 12.00 uur.
KERST-INN IN DE AGNES
Volgende week zondag, 16 december, 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. Het beloofd weer een gezellige middag te worden.

