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28 zondag door het jaar B
Feestdag Maria Sterre der Zee
Zondag 10 oktober 2021
Voorganger: Pastoor D. Langerhuizen

Voor aanvang viering: Orgelspel
Intredelied
Welkomstwoord door de lector
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/ Kyrie
Gloria
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: Wijsheid 7,7-11
Ik bad en inzicht werd mij geschonken, ik smeekte en de geest der wijsheid
kwam over mij. Ik verkoos haar boven scepters en tronen,
en in vergelijking met haar beschouwde ik rijkdom als niets; zelfs de
kostbaarste steen stelde ik met haar niet gelijk, want alle goud is
vergeleken met haar slechts stof, en zilver niet meer dan slijk.
Ik hield van haar meer dan van gezondheid en schoonheid, en ik stelde
haar boven het licht. Want de glans die zij uitstraalt verbleekt nooit. Met
haar vielen mij alle goederen ten deel en dank zij haar verwierf ik rijkdom
zonder tal. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Psalm: 90
Refrein: Verleen ons van nu af uw rijkste zegen en laat heel ons leven
gelukkig zijn
2e Lezing: Hebreeën 4,12-13
Broeders en zusters, het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en het dringt door tot het
raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het ontleedt de
bedoelingen en gedachten van de mens. Geen schepsel is voor Hem
verborgen, alles ligt open en bloot voor zijn ogen. Aan Hem hebben wij
rekenschap af te leggen. Woord van de Heer.- Wij danken God

Evangelie: Marcus 10,17-30 of 10,17-27
Toen Jezus zich weer op weg begaf kwam er iemand aanlopen die zich voor
Hem op de knieën wierp en vroeg: “Goede Meester, wat moet ik doen om
het eeuwig leven te verwerven?” Jezus antwoordde: “Waarom noemt ge
Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Ge kent de geboden: Gij zult
niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet
vals getuigen, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder.”
Hij gaf Hem ten antwoord: “Dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd
af.” Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: “Eén ding ontbreekt u:
ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een
schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen.” Dit woord
ontstelde hem en ontdaan ging hij heen omdat hij vele goederen bezat.
Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: “Hoe
moeilijk is het voor degenen die geld hebben het Koninkrijk Gods binnen te
gaan!” De leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei. Daarom
herhaalde Hij: “Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te
gaan. Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te
gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.” Toen waren ze
nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: “Wie kan dan nog gered
worden?” Jezus keek hen aan en zei: “Dit ligt niet in de macht der mensen
maar wel in die van God: want voor God is alles mogelijk.” (Daarop nam
Petrus het woord en zei: “Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te
volgen.” Jezus antwoordde: “Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis,
broers en zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de
Blijde Boodschap heeft prijsgegeven of hij ontvangt nu, in deze tijd, het
honderdvoud aan huizen, broers, moeders, kinderen en akkers, zij het ook
gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige
leven.”) Woord van de Heer. – Wij danken God
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)
Prefatie en Eucharistisch Gebed XIIB
Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw hand en Gij
waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap om
uw woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor van
uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar U, Hij is de waarheid, geen andere
waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. Wij
danken U, Vader, voor de liefde die Gij ons toedraagt in Jezus Christus. Wij
voegen onze stem bij het gezang der engelen en prijzen uw heerlijkheid
met dit lied:
Heilig, heilig, heilig/Sanctus
Eucharistisch gebed XIIB
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons
op weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon
ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en
beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de
Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en
deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn
lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en
sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat
voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf
hem 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.
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en
wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en
de dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw
heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen
Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor ons,
Vader, de weg naar U geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de
Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door
de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons;
dat wij op Jezus gelijken.
Bescherm onze paus N. en onze bisschop N., leer alle gelovigen van uw
Kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving
van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen
rondom ons; dat wij delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en
hun hoop hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede van
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij
alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar
plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de
Maagd en Moeder God, met uw apostelen en martelaren, (met de heilige
N.N.) en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden
en U prijzen door Jezus 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 (gebeden)
Vredeswens (wij geven elkaar GEEN hand)
Lam Gods/Agnus Dei
Communie uitreiking
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.
Communielied
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied/Orgelspel

ACHTERIN DE KERK STAAT EEN OFFERBLOK BESTEMD VOOR DE
COLLECTE.

MISTIJDEN H. AGNES OKTOBER
(wijzigingen voorbehouden)
zo 10 okt
9.30 uur
11.30 uur
zo 17 okt
9.30 uur
11.30 uur
zo 24 okt
9.30 uur
11.30 uur
zo 31 okt
9.30 uur
11.30 uur

28e zondag door het jaar B
Eucharistieviering Nederlands
Voorganger: pastoor D. Langerhuizen
Eucharistieviering Spaans
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
29e zondag door het jaar B
Eucharistieviering Nederlands
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
Eucharistieviering Spaans
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
30e zondag door het jaar B
Eucharistieviering Nederlands
Voorganger: pater V. Wang SVD
Eucharistieviering Spaans
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
31e zondag door het jaar B
Eucharistieviering Nederlands
Voorganger: pastoor D. Langerhuizen
Eucharistieviering Spaans
Voorganger: em. pastoor J. Zijerveld

Elke zondagmorgen is er een Eucharistieviering op de TV, aanvang 10.00
uur, NPO2.

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. In december begint de catechese hiervoor. Aanmeldingsformulieren
en brieven voor de ouders liggen achterin de kerk en zijn ook via de
website te downloaden. Graag inleveren voor eind november op het
secretariaat van de H. Agnes of mailen aan: agnes@rkdenhaag.nl

WERKZAAMHEDEN OP KRUISPUNT
“DE ZEVENSPRONG”
In de periode van 6 september t/m 5 november vinden er werkzaamheden
plaats op de kruising Loosduinseweg/Loosduinsekade, Apeldoornselaan, De
La Reyweg, Paul Krugerlaan, Beeklaan en Regentesselaan. Hierdoor is het
niet mogelijk om vanaf de Apeldoornselaan, De La Reyweg en Paul
Krugerlaan over te steken naar de Regentesselaan/Beeklaan (kerk).
Omgekeerd geldt dit vanaf de Beeklaan en Regentesselaan. Dit geldt alleen
voor
auto’s.
Er
dient
omgereden
te
worden
via
de
Zuiderparklaan/Valkenboslaan. Houd rekening met extra reistijd.

