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29 zondag door het jaar C
Wereldmissiedag
zondag 20 oktober 2019
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
m.m.v. cantor/samenzang

Lied voor de viering: GvL nr. 15 Heer, wie mag toeven binnen uw tent
Welkomstwoord door de lector
Intredelied: GvL nr. 558 Wij treden biddend in uw licht
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Heer, ontferm U: GvL nr. 223
Lofzang: GvL nr. 381 Zingt van de Vader
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: Exodus 17,8-13
In die dagen kwam Amalek aanzetten om Israël aan te vallen. Toen zei
Mozes tot Jozua: “Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde
tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand
op de top van de heuvel staan.” Jozua deed wat Mozes hem had
opgedragen. Hij bond de strijd aan met Amalek terwijl Mozes, Aäron en
Chur de top van de heuvel bestegen. En zolang Mozes zijn armen
opgeheven hield waren de Israëlieten aan de winnende hand. Maar liet
hij zijn armen zakken dan won Amalek. Tenslotte werden Mozes’ armen
moe. Toen haalden ze een steen voor hem waar hij op ging zitten. Aäron
en Chur ondersteunden zijn armen, elk aan een kant.
Zo bleven zijn armen omhooggeheven, tot zonsondergang toe. En Jozua
versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard.
Woord van de Heer. – Wij danken God.

Tussenzang/psalm: 103-I
2e Lezing: 2 Timoteüs 3,14-4,2
Dierbare, blijf bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het
waren die u onderricht hebben en hoe gij van kindsbeen af
vertrouwd zijt met de heilige geschriften; daaruit kunt gij de wijsheid
putten die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus. Elk door
God geïnspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid
en dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen
op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat de man Gods voor zijn
taak berekend is en toegerust voor elk goed werk. Ik bezweer u voor het
aanschijn van God en van Christus Jezus, die levenden en doden zal
oordelen bij zijn verschijning en bij zijn koningschap: verkondig het
woord, dring aan, te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in één
woord, geef uw onderricht met groot geduld.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 244
Evangelie: Lucas 18,1-8
In die tijd leerde Jezus in een gelijkenis aan zijn leerlingen dat zij steeds
moesten bidden en daarin niet versagen. Hij zei: “Er was eens in een
zekere stad een rechter die zich om God noch gebod bekommerde. Er
was ook een weduwe in de stad die herhaaldelijk bij hem kwam met het
verzoek: Verschaf mij recht ten opzichte van mijn tegenstander. Een
tijdlang wilde die rechter niet, maar daarna zei hij bij zichzelf: Al
bekommer ik mij om God noch gebod, toch zal ik die weduwe recht
verschaffen om niet langer geplaagd te worden door haar eindeloze
bezoeken.” En de Heer sprak: “Hoort wat de onrechtvaardige rechter
zegt! Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag
en nacht tot Hem roepen, of zal Hij ten opzichte van hen onbewogen
blijven? Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen. Maar: zal de
Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 262

Verkondiging
Geloofsbelijdenis GvL nr. 271 (allen gaan staan t/m voorbeden)
Voorbeden
Offerande/collecte
Prefatie 1 van de zondagen nr. 724 blz. 796
Heilig, heilig
Eucharistisch gebed IIIB nr. 729 blz. 801
Acclamatie: GvL nr. 310e
Onze Vader: GvL nr. 322
Vredeswens
Lam Gods
Communielied: GvL nr. 538 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL nr. 447 God wil een tempel bouwen
Na afloop kunt u achterin de kerk bij één van de leden van de
Pastorale Werkgroep één gratis misintentie opgeven voor Allerzielen.
Allerzielen vieren wij dit jaar op zondag 3 november met een
gezamenlijke viering om 11.00 uur.

Op woensdag 23 oktober wordt op initiatief van de pastorale teams van
de parochie Maria Sterre der Zee en de Vier Evangelisten een geloofsen ontmoetingsdag georganiseerd voor geheel katholiek Den Haag. Doel
van deze dag is om elkaar te bemoedigen en sterken in het geloof. De
dag begint om 10:00 uur met een Eucharistieviering in de Emmauskerk,
daarna is er een ontspannend programma met tevens aandacht voor de
inwendige mens. U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat.
Meer informatie vind u op de flyers in deze Gaandeweg.

Vandaag op missiezondag wordt onze aandacht gevraagd voor de
etnische bevolkingsgroepen in het moeilijk te bereiken noordoostelijk
deel van India. De mensen daar worden uitgebuit en bedreigd in hun
culturele identiteit. Missio vraagt op missiezondag steun voor
verschillende projecten van religieuze gemeenschappen in dat gebied.
Een van deze projecten betreft medische zorg en onderwijs door zusters
franciscanessen in dorpen in de Himalaya. Een ander project is de hulp
van Zuster van de Salesianen aan de vrouwen en meisjes, die in de
deelstaat Assam op de theeplantages werken. Deze mensen worden in
vele gevallen uitgebuit en zijn vaak slachtoffer van mensenhandel. De
zusters maken de vrouwen bewust van de gevaren en trachten ze meer
weerbaar te maken. Missio vraagt ons de projecten in Noordoost-India
financieel te willen steunen. Daarom zal er na de viering een
deurcollecte worden gehouden. Laat de mensen in Noordoost-India niet
in de steek; geef straks een royale bijdrage aan de deurcollecte.
Achterop de tafel liggen aanmeldingsformulieren voor de 1e H.
Communie in 2020.
Op dinsdag 29 oktober is er in onze kerk middag over Maria.
Meer informatie vindt u achterop de tafel

