e

1 zondag van de Advent jaar C
Zondag 28 november 2021
Voorganger: pater V. Wang SVD
m.m.v. herenkoor

Aanpassing Coronamaatregelen in onze parochie
In verband met de ongunstige ontwikkeling van de besmettingscijfers van het
coronavirus (COVID-19) zijn de coronamaatregelen in de parochie aangepast. De
maatregelen, die gelden voor al onze geloofsgemeenschappen, zijn gebaseerd op
de besluiten van de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen.
De belangrijkste aanpassingen zijn:
Voor alle vieringen geldt dat de onderlinge afstand van 1,5 meter weer in acht
genomen dient te worden.
Wanneer men zich door de kerk beweegt is het dragen van een mondkapje
dringend gewenst.

Voor aanvang viering: Orgelspel
Welkomstwoord door de lector
Intredelied: Als tussen licht en donker
Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht.
Wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
Uw komst is niet te keren.
Wil ons de eenvoud leren,
leer ons Uw toekomst aan!

Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis
A: 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
Kyrie/Heer ontferm U
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: Jeremia 33,14-16
Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd dat Ik de belofte vervul die Ik aan Israël en
Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige afstammeling, die het land
rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem
veilig. En de stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid.
Woord van de Heer. – A: Wij danken God.
Tussenzang/psalm: GvL 25-I
R: Naar U gaat mijn verlangen, Heer, Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
2e Lezing: 1 Tessalonicenzen 3,12-4,2
Broeders en zusters, moge de Heer u overvloedig doen toenemen in liefde voor
elkaar en voor alle mensen zoals ook mijn liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart,
zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het aanschijn van God onze Vader bij de

komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Voor het overige, broeders en
zusters, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij de overlevering die gij
van ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk over een levenswandel die God
welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent de voorschriften die wij
u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.
Woord van de Heer. – A: Wij danken God.
Vers voor Evangelie: Halleluja, halleluja
Evangelie: Lucas 21,25-28.34-36
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en
sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het
gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in
spanning om wat de wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen
zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een
wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te
voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt
nabij. Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van
dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen
als in een strik; want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld. Weest
daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die
dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het
aangezicht van de Mensenzoon.” Woord van de Heer. – A: Wij danken God.
Acclamatie: U komt de lof toe……….
Verkondiging
Credo/Geloofsbelijdenis (allen gaan staan t/m voorbeden)
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)
Offertorium: Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum (couplet 1)
Prefatie 1 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:
Sanctus/Heilig, heilig, heilig
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.
A: Wij danken U, wij prijzen U, want Gij zijt onze vrede.
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 (gebeden)
Vredeswens (wij geven elkaar GEEN hand)
Agnus Dei/Lam Gods
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: Nu daagt het in het oosten
1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

4 De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus 't eeuwig licht!

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: Orgelspel

ACHTERIN DE KERK STAAT HET OFFERBLOK
BESTEMD VOOR DE COLLECTE.

MISTIJDEN H. AGNES NOVEMBER/DECEMBER
(wijzigingen voorbehouden)
zo 28 nov 1e zondag van de Advent
zo 5 dec 2e zondag van de Advent
9.30 uur Eucharistieviering Ned.
9.30 uur Eucharistieviering Ned.
pater V. Wang SVD
Broeder van St. Jan
11.30 uur Eucharistieviering Spaans
11.30 uur Eucharistieviering Spaans
parochievicaris J. Rivadeneira
em. pastoor J. Zijerveld
zo 12 dec 3e zondag van de Advent
zo 19 dec
9.30 uur Eucharistieviering Ned.
9.30 uur
parochievicaris J. Rivadeneira
11.30 uur Eucharistieviering Spaans
11.30 uur
parochievicaris J. Rivadeneira

4e zondag van de Advent
Eucharistieviering Ned.
pastoor D. Langerhuizen
Eucharistieviering Spaans
parochievicaris J. Rivadeneira

KERSTTIJD
vr 24 dec
18.00 uur
21.00 uur

KERSTAVOND
Kerkopenstelling
Gezamenlijke Nachtmis
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira-Aldás

11.00 uur

1e KERSTDAG
Plechtige Hoogmis (gezamenlijk)
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira-Aldás

11.00 uur

2e KERSTDAG/ FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE
Plechtige Hoogmis (gezamenlijk)
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira-Aldás

11.00 uur

NIEUWJAARSDAG/MARIA MOEDER VAN GOD
Eucharistieviering Nederlands/Spaans
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira-Aldás

za 25 dec

zo 26 dec

za 1 jan

zo 2 jan
9.30 uur
11.30 uur

DRIEKONINGEN
Eucharistieviering Nederlands
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira-Aldás
Eucharistieviering Spaans
Voorganger: em. pastoor J. Zijerveld

Elke woensdag en donderdag is er om 9.30 uur een Eucharistieviering in de
Fatimakapel.

COLLECTE
De collecte opbrengsten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de
parochie. Mocht u niet in staat zijn om de vieringen in de kerk bij te wonen
maar wel aan de collecte willen deelnemen, maak dan 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

HET KOOR ZOEKT U?
Wilt u wel eens een viering van bovenaf meemaken?
Het koor is op zoek naar mensen die op projectbasis mee willen zingen
tijdens de kerstvieringen.
Alle stemmen zijn welkom. Ervaring is geen vereiste, enthousiasme wel.
Wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar pscheele@kpnplanet.nl, of
spreek één van de koorleden aan na afloop van de mis.

