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29 zondag door het jaar B
Zondag 17 oktober 2021
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
m.m.v. cantor

Voor aanvang viering: Orgelspel
Intredelied: Zingt een nieuw lied
Refrein: Zingt een nieuw lied, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.
Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.
Treedt in zijn tempel met uw offeranden,
kondigt zijn roem bij de heidenen aan. Refrein

Roept tot de volkeren: God is de Koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht,
Hij is rechtvaardig. Bij Hem is het oordeel,
Alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. Refrein

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen!
Aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
Schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
Wild is de zee en tevreden het land. Refrein

Juicht wat in zee leeft, of leeft op de velden:
Ziet, uw Verlosser gaat komen, weest blij!
Wuift alle bomen der wouden, verwelkomt
juichend uw Koning, want Hij is nabij! Refrein

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
Eer aan God/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: Jesaja 53,10-11
De Heer heeft besloten zijn dienaar te vernederen en hem te doen lijden.
Waarlijk, hij gaf zijn leven als zoenoffer maar hij zal een nageslacht zien en het
raadsbesluit van de Heer komt door hem tot vervulling. Na zijn lijden zal hij het
licht zien en verzadigd worden. Door zijn zwoegen zal mijn rechtvaardige dienaar
velen rechtvaardigen. Hij zal zich belasten met hun fouten.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Psalm: 33
Refrein: Uw genade, Heer, zij over ons, gelijk wij U hoopvol verbeiden
2e Lezing: Hebreeën 4,14-16
Broeders en zusters, nu wij een verheven hogepriester hebben,
een die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, nu moeten wij
vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een hogepriester die in staat is
mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de
proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom
vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade
te verkrijgen en tijdige hulp. Woord van de Heer.- Wij danken God
Vers voor Evangelie: Halleluja!

Evangelie: Marcus 10,35-45 of 10,42-45
(Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
naar Hem toe en zeiden: “Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U
vragen.” Hij antwoordde hun: “Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?” Zij zeiden
Hem: “Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw
linkerhand moge zitten.” Maar Jezus zei hun: “Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge
in staat de beker te drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt te worden
waarmee Ik gedoopt word?” Zij antwoordden Hem: “Ja, dat kunnen wij.”
“Inderdaad, - gaf Jezus toe - de beker die Ik drink zult gij drinken, en met het
doopsel waarmee Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden; maar het is niet aan
Mij u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen
voor wie dit is bereid.” Toen de tien anderen dit hoorden, werden ze kwaad op
Jakobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen:) “Gij weet
dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren en dat
de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval
zijn; wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn, en wie onder u de
eerste wil zijn moet aller slaaf wezen, want ook de Mensenzoon is niet gekomen
om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs
voor velen.” Woord van de Heer. – Wij danken God
Acclamatie: U komt de lof toe
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 1 van de zondagen

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 eenmaal door de dood is heengegaan,
het ontzagwekkend wonder heeft volbracht; die ons wegvoert uit het
slavenhuis van dood en zonde, om te zijn: uw uitverkoren en geheiligd volk,
- koningen en priesters worden wij genoemd. Uw grote daden, God,
verkondigen wij overal: dat Gij ons uit de duisternis geroepen hebt om nu
te leven in uw onvergankelijk licht. Daarom, met alle engelen, machten en
krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en
zingen U toe met de woorden:
Heilig, heilig, heilig/Sanctus
Eucharistisch gebed IIIB

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.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij
de dood des Heren totdat Hij komt.
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, 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 Franciscus, onze paus, en Johannes, 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. 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: Ik zal niet rusten
Ik zal in mijn huis niet wonen,
ik zal op mijn bed niet slapen,
ik zal mijn ogen niet dicht doen,
ik zal niet rusten, geen ogenblik,
voordat ik heb gevonden:

Ik zal in mijn huis niet wonen,
ik zal mijn ogen niet dicht doen,
ik zal niet rusten, geen ogenblik,
ik mag versmachten van dorst,
tot ik gevonden heb:

een plek waar Hij wonen kan,
een plaats om te rusten voor Hem
die God is, de enige ware.

een plek waar de doden leven
de plaats waar recht wordt gedaan
aan de verworpenen der aarde.

Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen

Slotlied: Wij groeten U, o Koningin
Wij groeten u, O koningin, O Maria
U Moeder, vol van teed're min, O Maria
Groet haar, O cherubijn
Prijs haar, O serafijn
Prijst met ons uw koningin
Salve, salve, salve Regina

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd', O Maria
Leid gij ons op de weg der deugd, O Maria
Groet haar, O cherubijn
Prijs haar, O serafijn
Prijst met ons uw koningin
Salve, salve, salve Regina

O Moeder van barmhartigheid, O Maria
En troost in alle bitterheid, O Maria
Groet haar, O cherubijn
Prijs haar, O serafijn
Prijst met ons uw koningin
Salve, salve, salve Regina

Toon ons in 't uur van onze dood, O Maria
De zoete vrucht van uwe schoot, O Maria.
Groet haar, O cherubijn
Prijs haar, O serafijn
Prijst met ons uw koningin
Salve, salve, salve Regina

ACHTERIN DE KERK STAAT EEN OFFERBLOK BESTEMD VOOR DE
COLLECTE.

MISTIJDEN H. AGNES OKTOBER
(wijzigingen voorbehouden)
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

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

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.

