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4 zondag van de Advent jaar B
zondag 20 december 2020

TV MIS 10.00 UUR NPO2
1e
1e Lezing: 2 Samuel 7,1-5.8b-11.16
Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis en de Heer
gezorgd had dat al zijn vijanden, in heel de omtrek, hem met rust
lieten, zei hij tegen de profeet Natan: “Nu moet u eens zien! Zelf
woon ik in een paleis van cederhout en de ark van God staat onder
tentdoek!” Natan zei tot de koning: “Doe gerust wat u van plan
bent; de Heer staat u bij.” Maar diezelfde nacht nog werd het woord
van de Heer gericht tot Natan: “Zeg aan mijn dienaar David: Zo
spreekt de Heer: Gij wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin
laten wonen? Zo spreekt de Heer, Heer van de hemelse machten: Ik
heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan om vorst te
zijn over mijn volk Israël. Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan, al uw
vijanden heb Ik vernietigd, uw naam heb Ik groot gemaakt als die
van de groten der aarde. Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven
en het daar geplant om er te wonen. Het wordt niet meer
opgeschrikt en door geen boosdoeners verdrukt zoals vroeger, in de
tijd dat Ik over Israël, mijn volk, rechters had aangesteld. Ik heb
gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. De Heer kondigt u aan
dat Hij voor ú een huis zal oprichten. Zo zal uw huis en uw
koninklijke macht altijd standhouden; uw troon staat vast voor
eeuwig.” Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 89
Refrein: Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.
2e Lezing: Romeinen 16,25-27

Broeders en zusters, aan Hem die bij machte is u te bevestigen
in het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig - volgens de
openbaring van het geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef, maar
dat nu is onthuld, en dat, krachtens de opdracht van de eeuwige
God, aan de hand van profetische geschriften aan alle heiden volken
is bekend gemaakt, om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van
het geloof - aan Hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijkheid door
Jezus Christus in de eeuwen der eeuwen! Amen.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Evangelie: Lucas 1,26-38
Toen Elisabeth zes maanden zwanger was werd de engel Gabriël van
Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een
maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis
van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar
binnen en sprak: “Verheug u, de Heer is met u.” Zij schrok van dat
woord en vroeg zich af wat die groet wel kon betekenen. Maar de
engel zei tot haar: “Vrees niet, Maria, want gij hebt genade
gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter
wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot
zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal
Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid
koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit
een einde komen.” Maria echter sprak tot de engel: “Hoe zal dit
geschieden daar ik geen man beken?” Hierop gaf de engel haar ten
antwoord: “De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de
Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld
wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat
zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft
ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar
zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.” Nu zei Maria: “Zie
de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.” En de
engel ging van haar heen. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Verkondiging

Voorbede
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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. Profeten hebben Hem
geschouwd en Hem voorzegd; een vrouw, die Maagd en Moeder
was, heeft Hem gedragen; Johannes heeft verkondigd dat Hij komen
zou, en Hem herkend en aangewezen toen Hij eenmaal was
gekomen. Hij zelf schenkt ons de vreugde en de kracht om toe te
leven naar de dag van zijn geboorte. Laat Hij ons vinden, waakzaam,
biddend, vol van dat geheim, zingend van alle grote dingen die Hij
heeft gedaan. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met
allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U
toe vol vreugde:
Heilig, heilig, heilig
Eucharistisch Gebed 3B
Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en
talen; want van oost en west moet door een zuivere offergave hulde
worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest,
en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw Zoon,
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak
Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet
hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om
uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:
Neemt deze beker
en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen
wordt vergoten
tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn
wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend
en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, en
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het
nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één
geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; met de heilige Jozef,
haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, (met de
heilige N.) en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons
bidden.

Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij
met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde,
sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar N., onze paus, en N.,
onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het
gelovige volk dat Gij U hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk.
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer,
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier
en nu en tot in eeuwigheid. A. Amen.
Onze Vader
Vredeswens
Lam Gods
Geestelijke communie:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.
Zegen

KOMENDE VIERINGEN
Doordeweekse viering:
Woensdag 9.30 uur in de kerk, aanmelden is verplicht (max 10)
Zondag 20 december 10.00 uur is er een Nederlandse viering.
Voor alle vieringen geldt: aanmelden verplicht, max 30 kerkgangers

AANPASSING KERSTVIERINGEN
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december
naar aanleiding van de indringende toespraak van ministerpresident Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in
de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke
vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat
er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25
december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden
gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht
worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen
willen in deze periode van lockdown een beweging van veel
mensen tegelijk voorkomen.
De gehele tekst vindt u op de website
Op 1e kerstdag is de viering om 11.00 (gezamenlijk) max 30
Op 2e kerstdag is de viering om 11.00 (Nederlands) max 30
Aanmelden, voor één van de vieringen, is verplicht. U kunt zich
dus maar voor één viering aanmelden! Per viering verzoeken wij
voor maximaal 2 personen te reserveren om zoveel mogelijk
mensen in staat te stellen om een viering bij te wonen. Dit kunt u
zelf, digitaal, vanaf maandag 21 december doen. Eerdere
aanmeldingen worden niet behandelt!
Samengevat geldt:




per viering 30 bezoekers (exclusief bedienaren)
geen samenzang;
geen koor, maar maximaal 2 cantores;



u wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen dat
bij voorkeur alleen bij het ontvangen van de H. Communie
wordt afgedaan. Graag zelf eigen mondkapje meenemen.

Tenslotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél
Kerstmis te vieren. De vieringen op kerstavond en in de kerstnacht
zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen wel plaatsvinden en door
vele parochies worden uitgezonden via de live stream en ook op
NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook
andere vieringen zijn via live stream of televisie mee te vieren. De
bisschoppen nodigen iedereen daar van harte voor uit via de
speciale website www.vierkerstmis.nl Via die site kunnen gelovigen
onder meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de
mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren.

ROOSTER EUCHARISTIEVIERINGEN ZONDAG 10.00 UUR
OP NPO2
Zondag 20 december 2020 4e Zondag van de Advent (b)
H. Antoniuskathedraal, Breda
Celebrant: pastoor Norbert Schnell
Kerstnachtmis Donderdag 24 december 2020 23.30 uur
Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam
Celebrant: pastoor Eric Fennis
1e Kerstdag 25 december 2020 11.00 - 12.00 uur
Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam Celebrant: mgr. Jan Hendriks
12.00 uur: Urbi et Orbi vanuit Rome
Zondag 27 december 2020 10.00 Feest van de H. familie (b)
H. Petruskerk, Roelofarendsveen Celebrant: pastoor Jack Glas
Zondag 3 januari 2021 10.00 Driekoningen (b)
Sint Vincentiuskerk, Volendam Celebrant: pastoor Paul Stomph

BERICHT DIGITALE NIEUWSBRIEVEN
In de huidige tijd volgen ontwikkelingen elkaar snel op. Te denken
valt hierbij aan de maatregelen rond het corona-virus. Het
parochieblad Stella Maris verschijnt momenteel eenmaal per twee
maanden. Deze frequentie is te laag om actueel te zijn.
Onlangs heeft het parochiebestuur besloten dat er digitale
nieuwsbrieven gaan verschijnen. Zo kunnen we als parochie elkaar
snel informeren niet alleen bij corona-maatregelen maar ook bij
andere actuele zaken. De digitale nieuwsbrief zal onregelmatig
verschijnen.
U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor deze
nieuwsbrief:
1.
Via de website van de parochie www.rkdenhaag.nl
2.
Door uw naam en email adres te vermelden op de lijst
achterin de kerk. De coördinator van de viering zorgt ervoor dat de
lijst naar het Centraal Parochiesecretariaat wordt gestuurd. Tevens
ziet hij erop toe dat uw gegevens beschermd zijn en blijven.
Het is de bedoeling dat de eerste digitale nieuwsbrief op maandag
20 december 2020 gaat verschijnen.

ADVENTSACTIE
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger en kunnen
daardoor nauwelijks ontsnappen aan armoede en ondervoeding.
Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan deze
cirkel van armoede en ondervoeding en steunt daarom projecten,
die gezinnen helpen zelf voedsel te gaan verbouwen om zo in eigen
onderhoud te voorzien. Een van deze projecten richt zich op de
ontheemde jongeren en vrouwen in Congo. De vrouwen en kinderen
in Congo, maar ook in andere landen, hebben onze steun heel hard
nodig! Laten we in de adventstijd die steun geven door onze
financiële bijdrage aan de hulpprojecten van de Adventsactie. U
kunt dit doen door uw bijdrage te deponeren in het speciale

geldkistje achter in de kerk. Het is vandaag de laatste gelegenheid
daartoe. Laat die gelegenheid niet aan u voorbij gaan.

COLLECTE
De komende weken zijn de weekend-vieringen beperkt te bezoeken.
Dat zijn weekenden waarin wij als geloofsgemeenschap H. Agnes
minder collectegeld ontvangen. De collecte opbrengsten zijn een
belangrijke inkomstenbron voor de parochie. Daarom doen wij een
beroep op u: maak het collectegeld, dat u normaliter in de
collecteschaal deponeert, over op NL72 INGB 0000 6595 85 t.n.v.
Sint Agnes parochie onder vermelding van 'Collecte'. Zodoende
houden wij onze geloofsgemeenschap financieel in leven. U kunt
ook onderstaande OR code gebruiken om met uw mobiele telefoon
te doneren. Hartelijk dank.

QR code H. Agnes

