
        

Voor aanvang viering: Orgelspel 

Intredelied: Wij treden biddend in Uw licht 

1. Wij treden biddend in uw licht,  
op U is onze hoop gericht,  
die alles wat op aarde leeft  
te allen tijd uw liefde geeft.  
  
2. God, Vader, die van eeuwigheid,  
het heil der mensen hebt bereid,  
geef dat uw alverlossend woord  
in groot vertrouwen wordt aanhoord.  

3. God, Zoon, die door uw offerdood  
de deur naar 't leven weer ontsloot,  
wij vragen dringend altijd weer:  
bewaar ons in uw liefde, Heer.  
  
4. God, goede Geest van heiligheid,  
die ieder mens in liefde leidt,  
breng allen samen en bewerk  
de eenheid van de christenkerk. 

 
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. 
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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: Daniël. 12, 1-3 

In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk 
te beschermen. Want het zal dan een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog 
geen is geweest sinds er volken zijn. Maar al degenen van uw volk, die in 
het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered. En velen van 
hen die slapen in het stof zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, 
anderen om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden. Dan 
zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel en degenen, die de 
mensen tot gerechtigheid hebben gebracht zullen schitteren als de sterren 
voor eeuwig en immer.    Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Psalm 16:  

God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek.  
Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, ik wankel niet, zijn hand houd mij vast. 
 

2e Lezing: Hebreeën. 10, 11-14.18 

Broeders en zusters, iedere priester verricht dagelijks staande de dienst en 
draagt telkens weer dezelfde offers op, die nooit zonden kunnen 
wegnemen. Christus daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand 
van God na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht, en Hij 
wacht nog slechts op het ogenblik dat zijn vijanden worden gemaakt tot 
een voetbank voor zijn voeten. Want door één offer heeft Hij voor altijd 
hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. En waar de zonden 
en ongerechtigheden vergeven zijn, is geen zoenoffer meer nodig. 
Woord van de Heer.- Wij danken God 



Vers voor Evangelie: Halleluja! 

Evangelie: Marcus. 13, 24-32 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Maar na die verschrikkingen in die 
dagen zal de zon verduisteren en de maan zal geen licht meer geven; de 
sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen zullen in 
verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de 
wolken met grote macht en heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden 
om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het einde 
der aarde tot het einde des hemels. Trekt uit de vergelijking met de 
vijgenboom deze les: Wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit 
te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer gij al deze 
dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja voor de deur staat. 
Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd 
is. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet 
voorbijgaan. Van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen 
in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God 
 
Acclamatie: God heeft Hem hoog verheven 

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 6 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. In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, 
ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij verzekert ons van het 
eeuwig geluk: want als de eerste gave bezitten wij de Geest die Jezus van 
de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het 
paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij U dank en 
met de engelen roemen wij uw grote daden, en zingen U toe vol vreugde: 

Heilig, heilig, heilig/Sanctus 

Eucharistisch gebed V 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, 
onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. 
Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten, 
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de 
zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om 
Hem. 
 
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht 
van uw heilige Geest; dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw 
veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de 
wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste 
toe. 
 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft 
Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, 
God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en 
aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 



Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak 
de zegen en het dankgebed, reikte hem over 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.: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de 
dood des Heren totdat Hij komt 

 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze 
Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en 
de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende 
brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn 
komst in heerlijkheid. 
 
 
 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, 
verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons 
elkaar nabij. 
 
Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 
wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop 
Johannes en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in 
ons hart, en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. 
 
Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer, 
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter 
wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw 



barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank 
door Jezus, uw Zoon, 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: Christus, Gij Heer van alle dingen 
 
1. Christus Gij Heer van alle dingen, 
en maker van wat adem heeft, 
wij willen uwe Bruid bezingen, 
de Kerk die ons het leven geeft. 
 
2. Waar wij als kind’ren zijn geboren  
één-zelfde stam, één moedertaal,  
omdat Gij ons hebt uitverkoren  
te delen in uw bruiloftsmaal.  
 

3. Waarnaar wij altijd wederkeren  
o veilig huis, o moedergrond,  
waar wij van U de liefde leren,  
waar wij bestaan totdat Gij komt.  
 
4. Dan zult Gij in het eind verschijnen,  
uw Kerk ziet wachtend naar U uit,  
Christus de herder roept de zijnen  
de bruidegom begroet zijn brui

Slotgebed (allen gaan staan) 
 
Mededelingen 
 
Zegen 
 
Slotlied: Orgelspel 



 

ACHTERIN DE KERK STAAT EEN OFFERBLOK 
BESTEMD VOOR DE COLLECTE. 

 

MISTIJDEN H. AGNES NOVEMBER 
(wijzigingen voorbehouden)

zo 14 nov  33e zondag door het jaar B 
  9.30 uur  Eucharistieviering Ned. 
      pater V. Wang SVD 
11.30 uur  Eucharistieviering Spaans 
      parochievicaris J. Rivadeneira 
 
zo 21 nov  Christus Koning vh Heelal  
  9.30 uur  Eucharistieviering Ned. 
      parochievicaris J. Rivadeneira 
11.30 uur  Eucharistieviering Spaans 
      parochievicaris J. Rivadeneira
   

zo 28 nov  1e zondag van de Advent 
  9.30 uur  Eucharistieviering Ned. 
      pater V. Wang SVD 
11.30 uur  Eucharistieviering Spaans 
                   parochievicaris J. Rivadeneira 
 
zo  5 dec   2e zondag van de Advent 
  9.30 uur  Eucharistieviering Ned. 
      Broeder van St. Jan 
11.30 uur  Eucharistieviering Spaans 
      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 

 

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 
 

 

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. 
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