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27 zondag door het jaar B
Zondag 3 oktober 2021
Woord- en Communieviering
Voorganger: Diaken H. van Zoelen

Voor aanvang viering: Orgelspel
Welkomstwoord door de lector
Intredelied
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis
Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in
woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer onze God.
P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. A: Amen
Heer ontferm U
Eer aan God
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen
die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer,
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: Genesis 2,18-24
De Heer God sprak: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft.
Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.” Toen boetseerde de
Heer God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht,
en bracht die bij de mens om te zien hoe hij ze noemen zou: zoals de mens
ze zou noemen, zo zouden ze heten. De mens gaf dus namen aan al de
tamme dieren en aan al de vogels in de lucht en aan al de wilde beesten;
maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet. Toen liet de Heer God
de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep nam Hij één van zijn
ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. Daarna vormde de Heer God
uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, een vrouw, en bracht haar
naar de mens. Toen sprak de mens: “Eindelijk been van mijn gebeente en
vlees van mijn vlees! Mannin zal zij heten want uit een man is zij
genomen.” Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich
zó aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden.
Woord van de Heer. – A: Wij danken God.
Psalm: 128
Refrein: U zegene de Heer uit Sion zolang uw dagen duren
2e Lezing: Hebreeën 2,9-11
Broeders en zusters, wij zien hoe Jezus, die voor een korte tijd beneden de
engelen was gesteld, nu met luister en eer gekroond is, omdat Hij de dood
heeft verduurd. Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede.

God, einddoel en oorsprong van alle dingen, wil vele kinderen tot de
hemelse heerlijkheid leiden; was het dan niet passend dat Hij de
aanvoerder die hen redt niet dan door lijden tot de voleinding bracht?
Want Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben één en dezelfde
oorsprong; daarom schrikt Hij er ook niet voor terug hen zijn broeders te
noemen. Woord van de Heer.- A: Wij danken God
Alleluia
Evangelie: Marcus 10,2-16 of 10,2-12
In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen: “Staat het een man vrij
zijn vrouw te verstoten?” Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen. Hij
antwoordde hun met een wedervraag: “Wat heeft Mozes u
voorgeschreven?” Zij zeiden: “Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief
op te stellen en haar weg te zenden.” Doch Jezus antwoordde hun: “Om de
hardheid van uw hart heeft hij die bepaling voor u neergeschreven. Maar in
het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt.
Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan
zijn vrouw en deze twee zullen één vlees worden. Zo zijn zij dus niet langer
twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden,
mag een mens niet scheiden.” Thuis ondervroegen de leerlingen Hem
nogmaals daarover. Hij sprak tot hen: “Wie zijn vrouw wegzendt en een
andere huwt maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. En
wanneer zij haar man verlaat en een andere huwt begaat zij echtbreuk.”
(De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou
aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus dit zag, zei Hij
verontwaardigd: “Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet
tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods.
Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal
er zeker niet binnengaan.” Daarop omarmde Hij ze en zegende hen terwijl
Hij hun de handen oplegde.) Woord van de Heer. – A: Wij danken God
Acclamatie
Verkondiging

Geloofsbelijdenis (allen gaan staan t/m voorbede)
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in
Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige
Geest, geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius
Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten hemel, zit aan
de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen
oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige
katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de
zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.
Voorbede
Offerande/collecte (collecte vindt na afloop plaats achterin de kerk)
Verwijzing naar de Eucharistie
Vredesgebed (wij geven elkaar GEEN hand)
V:

Dierbare mede parochianen, in zijn afscheidsrede heeft Jezus
beloofd aan ons zijn vrede te geven, niet een vrede zoals de wereld
die geeft. De vrede die Jezus geeft is gegrond op het woord van God
dat wij gevierd hebben. De vrede van Jezus schenkt bemoediging en
laat ons aandacht hebben voor elkaar en voor onze medemensen in
nood. Wensen wij in die geest elkaar de vrede van Christus toe.

Heilige Communie
Hierna gaat de voorganger naar het tabernakel, neemt de ciborie, plaatst
deze op het altaar en knielt. Vervolgens leidt de voorganger het gebed des
Heren in, met de volgende bewoordingen:
V:
A:

Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus
ons gegeven heeft:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.
Daarna knielt de voorganger, neemt de hostie, houdt haar boven de ciborie
en zegt:
V:
A:

Zalig zij die genodigd zijn tot deelname aan de H. Communie.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik
zal gezond worden.

Communieuitreiking
De H. Communie wordt uitgereikt op de hand. Het is niet mogelijk om de H.
Communie te ontvangen op de tong. U dient de hostie direct te nuttigen.
Tussen priester en communicant bevindt zich een plexiglas scherm.
U dient via het middenpad naar voren te lopen en via de zijpaden terug
naar uw plaats te gaan.
Communiegebed
V. Eeuwige God, U komt alle lof toe. In Jezus, uw Zoon, hebt U zich blijvend
met ons verbonden. Geef dat wij uw vertrouwen niet beschamen
nu wij in dit brood uw verbond gedenken en bouwen aan een wereld
waarin U kunt wonen.
A. U komt alle lof toe, in eeuwigheid.
V. In Jezus, uw Zoon, hebt U laten zien wat leven is in uw Geest. Hij leert
ons te geloven in uw trouw en nabijheid, in uw zorg en verbond.
A. U komt alle lof toe, in eeuwigheid.
V. In Jezus, uw Zoon, is uw Woord vlees geworden. In Hem nodigt u ons uit

geloof te schenken aan uw woord en het te volbrengen in onze wereld.
A. U komt alle lof toe, in eeuwigheid.
V. In Jezus, uw Zoon, hebt U zich laten kennen als een getrouwe God.
In Hem bent U ons nabij, ook als wij niet kunnen geloven
dat voor U het onmogelijke mogelijk is.
A. U komt alle lof toe, in eeuwigheid.
V. In Jezus, uw Zoon, is zichtbaar geworden hoe U ons mensen draagt.
In Hem daagt U ons allen uit geloof te schenken aan elkaar op de weg van
Hem die ons bevrijdt tot nieuw leven, Jezus Christus die met U is al de
dagen tot in eeuwigheid.
A. Amen.
Communielied: Jezus, U bent het licht in ons leven
Jezus, U bent het licht in ons leven: laat nimmer toe dat mijn duister tot mij
spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven: open mij voor uw liefde, o Heer.
Mededelingen
Slotgebed door de voorganger uitlopend op de zegen (allen gaan staan)
V: De Heer zij met u. A: En met uw geest
Zegene u de almachtige God
Vader, Zoon en Heilige Geest + A: Amen.
Gaat nu allen heen in vrede. A: Wij danken God.
Slotlied

Achterin de kerk staat een offerblok
bestemd voor de collecte.

MISTIJDEN H. AGNES OKTOBER
(wijzigingen voorbehouden)
28e zondag door het jaar B
9.30 uur
Eucharistieviering Nederlands
Voorganger: pastoor D. Langerhuizen
11.30 uur
Eucharistieviering Spaans
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
zo 17 okt
29e zondag door het jaar B
9.30 uur
Eucharistieviering Nederlands
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
11.30 uur
Eucharistieviering Spaans
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
zo 24 okt
30e zondag door het jaar B
9.30 uur
Eucharistieviering Nederlands
Voorganger: pater V. Wang SVD
11.30 uur
Eucharistieviering Spaans
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
zo 31 okt
31e zondag door het jaar B
9.30 uur
Eucharistieviering Nederlands
Voorganger: pastoor D. Langerhuizen
11.30 uur
Eucharistieviering Spaans
Voorganger: em. pastoor J. Zijerveld
Vanaf 6 oktober is er weer elke woensdagmorgen om 9.30 een
Eucharistieviering in de kerk.
Elke zondagmorgen is er een Eucharistieviering op de TV, aanvang 10.00
uur, NPO2.
zo 10 okt

COLLECTE
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 2021

AANMELDEN 1e H. Communie 2022

Vanaf nu is het mogelijk om je aan te melden voor de 1e H. Communie in
2022. Aanmeldingsformulieren liggen achterin de kerk en zijn ook via de
website te downloaden. Graag inleveren voor begin november op het
secretariaat van de H. Agnes of mailen aan: agnes@rkdenhaag.nl

PAROCHIEDAG MARIA STERRE DER ZEE
Wanneer: Zaterdag 9 oktober 2021
Thema: 5 jaar Parochie Maria Sterre der Zee
Locatie: H. Paschalis Baylon Wassenaarseweg 53 2596 XK Den Haag
Programma:
11.00 uur Eucharistieviering, aansluitend ontmoeting met koffie en thee.
12.30 uur verzorgde lunch
Vanaf 13.00 uur keuze uit verschillende activiteiten:
waaronder een Pubquiz, creatieve workshops en lezingen verzorgd
door Botine Koopmans schrijver van “Een lust voor het oog” en
Wieke van de Sande, kunsthistoricus en educator
Catharijneconvent, n.a.v. de tentoonstelling “Maria Magdalena”.
15.30 uur afsluiting met een hapje en een drankje.
Wij organiseren alle activiteiten met in achtneming van de dan geldende
Corona-maatregelen.

