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30 zondag door het jaar C
zondag 27 oktober 2019
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira Aldás
mmv. herenkoor

Lied voor de viering: GvL nr. 15 Heer, wie mag toeven binnen uw tent
Welkomstwoord door de lector
Intredelied: GvL nr. 381 Zingt van de Vader
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Kyrie
Gloria
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: Sirach 35,12-14.16-18
De Heer is een rechter, en bij Hem is er geen aanzien des persoons;
Hij neemt geen steekpenningen aan ten koste van de arme, maar
luistert naar het pleit van de verdrukte. Hij wijst het gezucht van de
wezen niet af, noch van de weduwe wanneer zij blijft klagen. Wie
anderen bijstaat wordt welwillend ontvangen, en zijn gebed verheft
zich tot de wolken toe. Het gebed van de arme dringt door de wolken
heen, zolang het zijn doel niet bereikt, rust het niet; het laat niet af,
totdat de Allerhoogste zich erbarmt, en de Rechtvaardige oordeel velt
en recht verschaft.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: GvL nr. 34

2e Lezing: 2 Timoteüs 4,6-8.16-18
Dierbare, wat mij betreft,mijn bloed wordt weldra geplengd, het uur
van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de
wedloop voleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der
gerechtigheid waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij zal
belonen op de grote dag, en niet alleen mij maar allen die met liefde
uitzien naar zijn komst. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij
bijgestaan, allen hebben mij in de steek gelaten. Moge het hun niet
worden aangerekend. Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij
kracht gegeven om mijn ambt als prediker van het evangelie ten einde
toe te vervullen, zodat alle volken ervan horen. En ik werd verlost uit
de muil van de leeuw. De Heer zal mij blijven beschermen tegen alle
boze aanslagen en mij behouden overbrengen naar zijn hemels
koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen! Amen.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 244
Evangelie: Lucas 18,9-14
In die tijd zei Jezus tot hen die, - overtuigd van eigen gerechtigheid de anderen minachtten, de volgende gelijkenis: “Twee mensen gingen
op naar de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër en de
andere een tollenaar. De Farizeeër stond met opgeheven hoofd en bad
bij zichzelf als volgt: God, ik dank U dat ik niet ben als de rest van de
mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die
tollenaar daar. Ik vast tweemaal per week en geef tienden van al mijn
inkomsten. Maar de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs zijn
ogen niet opheffen naar de hemel; maar hij klopte zich op de borst en
zei: God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u: deze ging
gerechtvaardigd naar huis en niet die andere; want al wie zich verheft
zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden”.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 262

Verkondiging
Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden)
Voorbeden
Offerande/collecte
Prefatie en Eucharistisch Gebed XIIC nr. 745 blz. 831
Sanctus
Eucharistisch gebed XIIC (vervolg)
Acclamatie: GvL nr. 310e
Pater Noster: GvL nr. 820
Vredeswens
Agnus Dei
Communielied: GvL nr. 428 Deze wereld omgekeerd
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL nr. 555 Wij groeten U, o koningin

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.

Dinsdag 29 oktober 14.30 – 16.15u H. Agneskerk, Beeklaan 188
Organisatie: ‘RK Parochies ‘De vier Evangelisten’, ‘Maria Sterre der Zee’
en De Zinnen, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog’
Wie is Maria? Haar ouders hebben op hoge leeftijd hun dochtertje
Maria gekregen en wat zij heeft meegemaakt is nauwelijks te bevatten.
Zij werd uitverkoren om de moeder van Gods Zoon te worden en
stelde haar leven ten dienste van Jezus. In de Bijbel wordt weinig over
haar verteld. Maar wanneer de kerk Maria in de vijfde eeuw tot
Moeder Gods verheft, komt haar verering op gang en daarmee ook de
verhalen rond haar bijzondere leven. Apokriefe boeken en
Middeleeuwse legenden vullen de evangeliën aan. Maria wordt
vereerd en toegezongen in speciaal voor haar gecomponeerde
hymnes.
Eén daarvan is de Akathistoshymne, die vooral in de
Oostchristelijke kerk veelvuldig wordt gezongen. Deze hymne
beschrijft een deel van het leven van de Moeder Gods, dat als in een
stripverhaal in beeld is gebracht. In de lezing wordt in het kort de
levensloop van Maria geschetst, waarbij de Akathistos-hymne een
inspirerende leidraad is. Tijdens de middag worden ook een paar
bekende en minder bekende Marialiederen gezongen.

Woensdagochtend 30 oktober a.s. is de eerste bijeenkomst van de
oecumenische bezinningsochtenden. Achterop de tafels liggen folders
hierover. U bent vanaf 9.45 welkom in de pastorie. De ochtend begint
om 10.00 uur.

Op zaterdag 2 november is er een Eucharistieviering om 16.00 uur op
de begraafplaatsen Sint Petrus Banden en St. Barbara. In onze parochie
vieren wij Allerzielen op zondag 3 november. Om 11.00 uur is er een
gezamenlijke eucharistieviering waarin alle overleden dierbaren
worden herdacht.

