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31 zondag door het jaar B
Zondag 31 oktober 2021
Voorganger: pastoor D. Langerhuizen
m.m.v. gemengdkoor

Voor aanvang viering: Orgelspel
Intredelied: Een smekeling, zo kom ik voor uw troon
Een smekeling zo kom ik tot Uw troon:
leg met uw woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.
Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap, en had de weg verloren.
Zoek Heer uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

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: Deuteronomium 6,2-6
Mozes sprak tot het volk en zei: “Vrees de Heer uw God door al zijn voorschriften
en geboden na te komen die ik u opleg. Luister dan, Israël, en volbreng ze
nauwgezet. Dan zult ge gelukkig zijn en talrijk worden in het land van melk en
honing dat de Heer de God van uw vaderen u heeft beloofd. Luister, Israël, de
Heer is onze God, de Heer alleen! Gij moet de Heer uw God beminnen met heel
uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden
voorschrijf, moet ge in uw hart prenten.” Woord van de Heer. – Wij danken God.
Psalm: 18 Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.
2e Lezing: Hebreeën 7,23-28
Broeders en zusters, in het eerste verbond moesten meerderen priester worden
omdat de dood hen belet in functie te blijven; maar Jezus’ priesterschap is
onvergankelijk omdat Hij in eeuwigheid blijft. Daarom is Hij ook in staat hen voor
altijd te redden die door zijn tussenkomst God naderen, daar Hij altijd leeft om
voor hen te pleiten. Zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: een die heilig is,
schuldeloos, onbesmet, afgescheiden van de zondaars, hoog verheven boven de
hemelen. Hij hoeft ook niet, zoals de hogepriesters elke dag opnieuw eerst voor
zijn eigen zonden offers op te dragen en daarna voor die van het volk, want dit
heeft Hij eens voor al gedaan toen Hij zichzelf ten offer bracht. De wet stelt als

hogepriester mensen aan, met zwakheid behept; maar de eed die uitgesproken is
na de wetgeving wijst de Zoon aan, die volmaakt is in eeuwigheid.
Woord van de Heer.- Wij danken God
Vers voor Evangelie: Halleluja!
Evangelie: Marcus 12,28b-34
In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en legde Hem de vraag voor: “Wat
is het allereerste gebod?” Jezus antwoordde: “Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer
onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,
geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is: Gij zult uw
naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer den die twee.”
Toen zei de schriftgeleerde tot Hem: “Juist, Meester, terecht hebt Ge gezegd: Hij
is de enige, en er bestaat geen andere buiten Hem; en Hem beminnen met heel
zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf,
dat gaat boven alle brand- en slachtoffers.” Omdat Jezus zag dat hij wijs
gesproken had zei Hij hem: “Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.” En
niemand durfde Hem nog een vraag stellen.
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 en Eucharistisch Gebed XIIC
Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van Jezus, uw Zoon,
onze Heer en broeder. Armen en zieken, zondaars en wie uitgestoten waren heeft
Hij van harte liefgehad; deelgenoot was Hij in alle menselijke nood. De boodschap
van zijn leven heeft ons doen verstaan dat Gij begaan zijt met uw mensen, en
vriendelijk zorg voor hen draagt zoals een Vader voor zijn kinderen doet. Daarom
loven en prijzen U de hemel en de aarde en verkondigen wij uw goedheid en uw
trouw. Met alle engelen en heiligen heffen wij de lofzang aan voor uw grote
heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig/Sanctus
Eucharistisch gebed XIIC
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.
A.: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de
dood des Heren totdat Hij komt

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 laat
ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus Franciscus, en onze
bisschop Johannes
Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om wie zich
eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam. Maak ons vindingrijk en
moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid zijn en verdrukt. Maak uw Kerk
tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van
hoop die alle angst verdrijft. 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 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: Schriftlied
Die chaos schiep tot mensenland
Die mensen riep tot zinsverband
Hij schreef ons tot bescherming
Zijn handvest van ontferming,
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft,
Woord dat trouw blijft.

Dat boek waarin geschreven staan
Gezichten, zielen naam voor naam,
Hun overslaande liefde,
Hun overgaande liefde,
Hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft,
Licht dat aan blijft.

Zijn onvergankelijk testament
Dat Hij ons in de dood nog kent.
De dagen van ons leven
Ten dode opgeschreven
Ten eeuwig leven omgewend
Schrift die mensentoekomst schrijft,
Naam die trouw blijft

Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: God groet u, zuiv’re bloeme
God groet U, zuiv're bloeme, Maria maged fijn.
Gedoog dat ik u roeme, lof moet u altijd zijn.
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij,
wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij.
O roze zonder doren, o violette zoet.
O bloeme blauw in 't koren, neem mij in uw behoed.
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij.
och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij.
Met recht zijt gij verheven al boven d'eng'lenschaar.
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar.
Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij.
En wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij.

ACHTERIN DE KERK STAAT EEN OFFERBLOK BESTEMD VOOR DE
COLLECTE.

MISTIJDEN H. AGNES NOVEMBER
(wijzigingen voorbehouden)
zo 31 okt 31e zondag door het jaar B
9.30 uur Eucharistieviering Ned
pastoor D. Langerhuizen
11.30 uur Eucharistieviering Spaans
em. pastoor J. Zijerveld
di 2 nov Allerzielen
19.30 uur Gez. Eucharistieviering ter
nagedachtenis aan alle overledenen
zo 7 nov 32e zondag door het jaar B
9.30 uur Eucharistieviering Ned
pastoor D. Langerhuizen
11.30 uur Eucharistieviering Spaans
em. pastoor J. Zijerveld
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

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

ALLERZIELEN 2 NOVEMBER
Op Allerzielen is er ’s avonds één gezamenlijke viering om 19.30 uur. Op 24 en 31
oktober bestaat de mogelijkheid om een misintentie op te geven voor Allerzielen.
De Priester leest de namen van de overledenen van het afgelopen jaar. Hierna
leest de lector de namen op die zijn opgegeven als intentie. Voor iedere intentie
wordt er door een acoliet een kaars aangestoken. Dit jaar kunt u nog niet zelf een
kaars opsteken.

WEEKVIERINGEN
Vanaf 3 november is er elke woensdag en donderdag om 9.30 uur een
Eucharistieviering in de kapel.

