
        
      

Voor aanvang viering: Orgelspel 

Welkomstwoord door de lector 
 
Intredelied: GvL nr. 514 Ons hart verheft zich 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Jesaja 2,1-5 

Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem. Op 
het einde der dagen zal de berg waarop de tempel van de Heer 
staat, oprijzen boven alle bergen en uitsteken boven alle heuvels. 
Alle volkeren zullen erheen stromen en talloze naties erheen 
trekken. Zij zullen zeggen: "Kom, laat ons optrekken naar de berg 
van de Heer, naar de tempel van Jakobs God. "Hij zal ons zijn wegen 
wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. "Want uit Sion komt de 
Wet, het Woord van de Heer uit Jeruzalem. "Oordelen zal Hij de 
volkeren, rechtspreken over de talloze naties. "Zij zullen hun 
zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot sikkels. "Geen 
volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander, en niemand zal 
nog leren oorlog voeren. "Huis van Jakob, kom, Iaat ons wandelen in 
het licht van de Heer."  Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Antwoordpsalm: 122-I 

2e Lezing: Romeinen 13,11-14 

Broeders en zusters, Gij weet dat het uur om uit de slaap te 
ontwaken reeds is aangebroken. Thans is ons heil dichterbij dan 
toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag 
breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis 
en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als 
op klaarlichte dag, en ons onthouden van braspartijen en 
drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. 
Bekleedt u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige 
begeerten meer.     Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 242 

Evangelie: Matteüs 24,37-44 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Zoals het ging in de dagen van 
Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Zoals de 
mensen in de dagen voor de zondvloed doorgingen met eten en 
drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop 
Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden totdat de 
zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het gaan bij de komst van 
de Mensenzoon. Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt 
meegenomen, de ander achtergelaten: twee vrouwen zullen met de 
molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere 
achtergelaten. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke 
dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist 
op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken 
en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat 
de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht." 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 264 

Verkondiging 



Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte: Rorate 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. 310a 

Pater Noster 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 510 O Heiland, open wijd de poort 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 



Zegen 

Orgelspel 

Zoals u in de bijlage bij de Gaandeweg kunt lezen wordt in deze adventstijd 
onze aandacht gevraagd voor de aanpak van de moeder- en kindsterfte in 
het noorden van El Salvador. Veel moeders en kinderen sterven tijdens de 
bevalling en jonge kinderen lijden aan ondervoeding en infectieziekten. In 
de plattelandsgemeente Guarjila wil men daarom een opvanghuis voor 
aanstaande moeders uitbreiden en wil men voorlichting gaan geven over 
borstvoeding en gezonde voeding voor kinderen. Om dit te kunnen 
bekostigen is er grote behoefte aan financiële ondersteuning. Laten we de 
ouders en kinderen in El Salvador uitzicht geven op een goede toekomst. 
U kunt dat straks doen met een gulle gave in het offerblok achter in de 
kerk. 

 

Donderdagavond is er weer Geloven NU. Aanvang 20.00 

      Kerst in 3 gangen 

Enkele dagen voor Kerst serveert Excelsior een warm muzikaal 
menu. Drie gangen met de mooiste koormuziek, bestaande uit 
afwisselende, smakelijke composities.  
Zaterdag 21 december 2019 19.30 uur  H. Agneskerk  

De kerstversiering kost elk jaar veel geld. U kunt helpen met een 
vrijwillige bijdrage in de bloemenbus op de tafel. 

 

Kerst Inn zondag 22 dec. 14.00 uur 


