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2 zondag van de Advent jaar B
zondag 6 december 2020

TV MIS 10.00 UUR NPO2
1e
1e Lezing: Jesaja 40,1-5.9-11
Troost, troost toch mijn Stad, - zegt uw God -, spreek Jeruzalem
moed in, roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar
ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden
dubbel betaald heeft gekregen. Een stem roept: “Baan de Heer een
weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden,
alle oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa’s een vallei worden.
En verschijnen zal de glorie des Heren en alle vlees zal daarvan
getuige zijn: de mond des Heren heeft het gezegd!” Beklim de
hoogste berg, gij Sion, vreugdebode, verhef krachtig uw stem,
Jeruzalem, vreugdegezant; verkondig het luide, ken geen vrees,
roep tot de steden van Juda: “Uw God is op komst!
Zie, God de Heer komt met kracht, zijn arm voert de heerschappij,
zijn loon komt met Hem mee, zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze
samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem,
de schapen met zachte hand geleiden.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 85
Refrein: Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer.
2e Lezing: 2 Petrus 3,8-14
Vrienden, één ding mag u niet ontgaan: voor de Heer is één dag als
duizend jaren en duizend jaren als één dag. De Heer talmt niet met
zijn belofte zoals sommigen menen, maar Hij heeft geduld met u
daar Hij wil dat allen tot inkeer komen en dat niemand verloren

gaat. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Dan zullen de
hemelen dreunend vergaan en de elementen zullen door vuur
worden verteerd; en de aarde en de daden op aarde verricht zullen
zich bevinden voor Gods oordeel. Wanneer alles zo vergaat, hoe
moet gij dan uitmunten door een heilig leven en innige vroomheid,
de komst verwachtend en verhaastend van de dag Gods, waardoor
de hemelen in vlammen zullen opgaan en de elementen zullen
wegsmelten in de vuurgloed. Maar volgens zijn belofte verwachten
wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal
wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren
onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen, in vrede met
God. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Evangelie: Marcus 1,1-8
Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.
Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: “Zie, Ik zend mijn
bode voor u uit die voor u de weg zal banen; een stem van iemand
die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn
paden recht.” Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij
preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden.
Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken
naar hem uit, en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden. Johannes ging gekleed in kameelhaar
met een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde
honing. Hij predikte: “Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet
waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik
heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige
Geest.” Woord van de Heer. – Wij danken God.
Verkondiging
Voorbede
Offerande/collecte: U kunt uw gave overmaken op
NL72 INGB 0000659585
t.n.v. Sint Agnes parochie o.v.v. Collecte

Prefatie I 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:
Heilig, heilig, heilig
Eucharistisch Gebed VIII
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus
Christus, uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat
ons redt, de hand die Gij aan zondaars reikt, de weg waarlangs uw
vrede ons wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons
van U hadden afgewend, hebt Gij ons doen terugkeren door uw
Zoon. Hem hebt Gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U
bekeren en elkander beminnen.
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht, en
vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest,
nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen.
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam Hij
tijdens de maaltijd brood in zijn handen, dankte en zegende U, brak
het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, zegende U
om uw liefde, vol ontferming, reikte hem over aan zijn leerlingen en

sprak: 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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Heer, onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden
wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen
verzoening.
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan, tezamen met uw
Zoon, en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal de Geest
verwijderen wat scheiding brengt.
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus onze paus
en N, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw volk.
Maak uw Kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de
mensen en tot werktuig van uw vrede.
Gij hebt ons samengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met
de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met alle heiligen.
Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle
rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot eeuwige
verzoening in een nieuwe wereld, die vervuld is van uw vrede. Door
Christus onze Heer.
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. 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 6 en 20 december 10.00 uur is er een Nederlandse viering.
Voor alle vieringen geldt: aanmelden verplicht, max 30 kerkgangers

AANPASSING KERKELIJKE BIJEENKOMSTEN
Met enige teleurstelling moeten wij meedelen dat we in parochie
Maria Sterre der Zee met onmiddellijke ingang nog slechts dertig
bezoekers (exclusief bedienaren) in de vieringen mogen ontvangen.
De Nederlandse bisschoppen hebben dit besloten naar aanleiding
van de oproep van minister Grapperhaus eerder deze week. Door de
inzet van veel vrijwilligers hebben we als parochie naar onze mening
de afgelopen maanden een veilige omgeving kunnen creëren en
hebben we geen besmetting gehad. Als parochie willen we echter
loyaal zijn aan de afspraken die het Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken met de overheid heeft gemaakt en solidair zijn met
de andere kerken in het belang van de volksgezondheid.
Samengevat geldt met onmiddellijke ingang:






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.

Vanaf heden is het weer verplicht om U aan te melden voor onze
weekend- en doordeweekse vieringen. Dit kan telefonisch bij het
lokale secretariaat van de H. Agnes op woensdag en donderdag van
10:00-13:00 uur maar ook digitaal via de button op de website van
de parochie: rkdenhaag.nl Op onze website ziet u rechtsboven ‘hier
aanmelden voor viering’. Hier vult u in welke viering u wilt
bezoeken, uw gegevens en verklaart u geen corona-klachten te
hebben, waarna u een bevestiging in uw mailbox krijgt. Als u geen
internet of e-mailadres heeft, kunt het lokale secretariaat bellen om
u aan te melden. De vieringen zijn drie dagen voor aanvang
zichtbaar. U kunt zich op een dag voor één viering inschrijven, zodat
iedereen een kans heeft. Voor vragen kunt u tijdens de
openingstijden contact opnemen met het lokale secretariaat Als u
zich niet heeft aangemeld, krijgt u helaas geen toegang tot de
liturgieviering. Probeer 15 minuten voor aanvang van de viering
aanwezig te zijn voor het reinigen van de handen en de placering.
We realiseren ons dat deze aanpassing weer een inspanning van
onze vrijwilligers en parochianen vraagt. Wij zouden het ook liever
anders zien. Maar de afgelopen maanden hebben geleerd dat
samenkomen in de kerk waardevol is, zeker in deze moeilijke tijd
waarin intermenselijke contacten noodgedwongen op een laag pitje
staan. Gods Zegen!
Het crisisteam en de Beheercommissie en Pastoraatgroep van de H.
Agnes.
Telefoonnummer van het lokale parochiesecretariaat van de
H. Agnes: 070 – 365 77 29

ALLE REEDS GEPLANDE ACTIVITEITEN KOMEN TE
VERVALLEN.
DIT GELDT OOK VOOR DE GEPLANDE
BEZINNINGSOCHTENDEN,
GELOVEN NU EN DE KERST-INN
ROOSTER EUCHARISTIEVIERINGEN ZONDAG 10.00 UUR
OP NPO2
Zondag 6 december 2020 2e Zondag van de Advent (b)
Kathedrale basiliek St. Jan, Den Bosch
Hoofdcelebrant: mgr. Gerard de Korte
Zondag 13 december 2020 3e Zondag van de Advent (b)
Sint-Jozefkerk, Waubach
Celebrant: pastoor Harry Notermans
Zondag 20 december 2020 4e Zondag van de Advent (b)
H. Antoniuskathedraal, Breda
Celebrant: pastoor Norbert Schnell

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

