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32 zondag door het jaar B/Willibrordzondag
Zondag 7 november 2021
Voorganger: pastoor D. Langerhuizen
m.m.v. dameskoor

Voor aanvang viering: Orgelspel
Intredelied: Hoort hoe God met mensen omgaat
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mensen van den beginne
adem geeft en gaande houdt.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij van zich spreken laat
die bij monde van profeten
met ons is in woord en daad.
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe hij ons een Dienaar zond,
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe we Hem ter harte gaan,
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.
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 52, 7-10
Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt,
goed nieuws verkondigt, die heil komt melden, die zegt tot Sion: Uw God regeert!
Hoort! Uw torenwachters verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk, want zij zien,
oog in oog de terugkeer van de Heer naar Sion. Barst los in jubel, allen samen,
puinen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost; Hij heeft Jeruzalem
verlost. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren;
en alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Psalm 96:
Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.
Zegt voor alles dank aan God

2e Lezing: Hebreeën 13, 7-9a.15-17a
Broeders en zusters, gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God
verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de
geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof, Jezus Christus is dezelfde gisteren,
vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei
vreemde theorieën. Door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen,
de hulde namelijk van lippen, die zijn Naam prijzen. Vergeet ook nooit elkaar goed
te doen en te helpen, want dat zijn de offers, die God behagen. Gehoorzaamt uw
leiders en voegt u naar hen; zij zijn dag en nacht in de weer voor uw heil,
want
zij
zijn
zich
bewust
van
hun
verantwoordelijkheid.
Woord van de Heer.- Wij danken God
Vers voor Evangelie: Halleluja!
Evangelie: Marcus 16, 15-20
In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen: “Gaat uit over de
hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en
gedoopt is zal gered worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels
uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif
drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen
zullen dezen genezen zijn.” Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had,
werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God. Maar zij
trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk
kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.
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 van Willibrord
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. Gij hebt ons
bisschop Willibrord als leraar gegeven; hij heeft ons bevrijd uit de duisternis van
het ongeloof en gemaakt tot kinderen van het licht; zelf heeft hij onderhouden
wat hij verkondigd heeft; voor het oog van de mensen schitterde hij door een
deugdzaam leven, zijn heiligheid hebt Gij doen blijken in vele tekenen. Met
vreugde gedenken wij zijn bescherming en danken U voor de genade die ons in
overvloed is geschonken door Christus onze Heer. Door wie de Engelen, de
Machten en de Krachten een stemmig van U spreken, huiverend U aanbidden,
Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij
smeken U, - en dat ook onze hulde wordt gehoord als voor uw troon dit lied wordt
aangeheven:
Heilig, heilig, heilig/Sanctus
Eucharistisch gebed IIC

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.
Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons
worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het
brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met
deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit,
en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:

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

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood
en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor
uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in
het lichaam en bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige
Geest worden vergaderd, tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar
liefde volkomen wordt, één heilig volk met N. onze paus en N. onze
bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de hoop der
verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan
en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd
Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met
de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen,
waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven
en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.
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)

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: Door de wereld gaat een woord
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
“breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.”
Refrein: Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft. Refrein
Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan. Refrein
Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht tegen dwang
richten pelgrims hun gezang. Refrein
Velen, die de moed begaf,
blijven staan, of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand. Refrein

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
“breek uw tent op, ga op reis
naar het land, dat Ik u wijs.” Refrein
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 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

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 14 nov 33e zondag door het jaar B
9.30 uur Eucharistieviering Ned.
pater V. Wang SVD
11.30 uur Eucharistieviering Spaans
zo 5 dec 2e zondag van de Advent
parochievicaris J. Rivadeneira 9.30 uur Eucharistieviering Ned.
Broeder van St. Jan
zo 21 nov Christus Koning vh Heelal
11.30 uur Eucharistieviering Spaans
9.30 uur Eucharistieviering Ned.
em. pastoor J. Zijerveld
parochievicaris J. Rivadeneira

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

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

