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33 zondag door het jaar C/Werelddag van de armen
zondag 17 november2019
Voorganger: parochievicaris Johnny Rivadeneira
Samenzang nederlands

Voor aanvang viering: GvL nr. 103-I Onze hulp is de naam van de Heer
Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 119-II Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Heer ontferm U
Glorialied
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: Maleachi 3,19-20a
Zie: de dag gaat komen, de dag die als een oven brandt. Al de
hoogmoedigen, alwie boosheid bedrijft, zij allen worden stoppels, in brand
gezet door de dag die gaat komen - zo spreekt de Heer van de
hemelmachten - zodat hij van hen geen wortel, geen halm meer overlaat.
Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat de zon van de gerechtigheid op,
en met haar vleugels brengt zij genezing. Zo spreekt de Heer van de
hemelmachten. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 98

2e Lezing: 2 Tessalonicenzen 3,7-12
Broeders en zusters, hoe gij ons moet navolgen is u bekend; wij hebben bij
u geen werk geschuwd en niemands brood gegeten zonder te betalen. Dag
en nacht hebben wij gearbeid, met veel inspanning en moeite om niemand
van u tot last te zijn. Niet dat wij er geen recht toe hebben maar wij wilden
een voorbeeld geven ter navolging. Ook toen wij bij u waren hielden wij u
telkens deze regel voor: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.
Wij hebben namelijk gehoord dat sommigen bij u werkloos rondhangen en
alle moeite schuwen, maar wel zich met alles bemoeien. In de naam van
de Heer Jezus Christus gebieden en vermanen wij zulke mensen dat zij
regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 244
Evangelie: Lucas 21,5-19
In die tijd merkten sommigen op hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie
stenen en wijgeschenken. Toen zei Jezus: “Wat ge daar ziet: er zal een tijd
komen dat er geen steen op de andere gelaten zal worden: alles zal
verwoest worden.” Ze vroegen Hem nu: “Meester, wanneer zal dat dan
gebeuren?” Maar Hij zei: “Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling
gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zij zullen
zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij. Loopt niet achter hen aan. En
wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld
slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren maar het einde volgt niet
terstond.” Toen sprak Hij tot hen: “Er zal strijd zijn van volk tegen volk en
van koninkrijk tegen koninkrijk; er zullen hevige aardbevingen zijn, en
hongersnood en pest, nu hier dan daar, schrikwekkende dingen en aan de
hemel geweldige tekenen. Maar nog vóór dit alles geschiedt zullen zij u
vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en
gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van
mijn Naam. Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. Welnu,
prent het u in, dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden. Want Ik
zal u een taal en een wijsheid geven die geen van uw tegenstanders zal
kunnen weerstaan of weerspreken. Ge zult zelfs door ouders en broers,
door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van
u zullen ze ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn

voor allen omwille van mijn Naam: geen haar van uw hoofd zal verloren
gaan. Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 262
Verkondiging
Geloofsbelijdenis GvL nr. 722 (allen gaan staan t/m voorbeden)
Voorbeden
Offerande/collecte
Prefatie IV zondagen door het jaar
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. Door mens te worden heeft Hij de oude
mensheid een nieuwe jeugd geschonken, en door het lijden te aanvaarden
heeft Hij onze zonden uitgewist. De toegang tot het eeuwig leven heeft Hij
vrij gemaakt door uit de doden te verrijzen; door naar U, zijn Vader, op te
gaan heeft Hij de poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft. Daarom,
met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er woorden
zijn en zingen U toe vol vreugde:
Heilig, heilig, heilig
Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806;
Acclamatie GvL nr. 310e
Onze Vader (ned. gezongen)
Vredeswens
Lam Gods
Communielied: GvL nr. 545 Weest niet verbaasd als u de wereld haat

Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL nr. 634 Standvastig lied

Vandaag is het de Werelddag van de Armen. Op deze door paus Franciscus
ingestelde dag vraagt hij iedereen om op deze dag stil te staan bij de
armoede als algemeen vraagstuk, maar zeker ook bij de individuele armen
in onze eigen omgeving.
Namens onze geloofsgemeenschap biedt het Agnes SolidariteitsFonds hulp
aan mensen en gezinnen, die in zeer moeilijke financiële omstandigheden
verkeren of die met een acute noodsituatie worden geconfronteerd. Het
Agnes SolidariteitsFonds kan deze hulp echter alleen bieden met uw
financiële ondersteuning. Daarom zal er straks aan het einde van de
viering een deurcollecte worden gehouden. Met uw bijdrage maakt u
mogelijk, dat mensen in problemen de noodzakelijke hulp verkrijgen. Geef
daarom straks een royale bijdrage aan de deurcollecte.

