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4 zondag van de Advent jaar C
Zondag 19 december 2021
Voorganger: pastoor D. Langerhuizen
m.m.v. cantor

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.
Geen bijeenkomsten na 17.00 uur tot 05.00 uur, dit geldt ook voor de Kerstavond.

Voor aanvang viering: Orgelspel
Welkomstwoord door de lector
Intredelied: Kom tot ons, de wereld wacht
1 Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.

4 Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

3 Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

5 Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

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: Micha 5,1-4a
Dit zegt de Heer: “Gij, Bethlehem Efrata, het kleinste onder Juda’s geslachten, uit
u zal geboren worden. Hij die over Israël moet heersen, in het verre verleden ligt
zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen.” Daarom zal de Heer hen niet langer
overlaten aan hun lot, dan tot de tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft. Dan
komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt
Hij de macht in handen en zal hen hoeden door de kracht van de Heer, door de
verheven naam van de Heer zijn God. In veiligheid zullen zij wonen, omdat zijn
macht zal reiken tot aan de uiteinden der aarde. Hij zal een man van vrede zijn.
Woord van de Heer. – A: Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 80-II
Refrein: God van de heerscharen, richt ons weer op; lach ons weer toe en wij
zullen gered zijn.
2e Lezing: Hebreeën 10,5-10
Broeders en zusters, als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot de Vader:
“Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid.
Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen. Toen zei Ik: Hier ben Ik. “Zoals
er in de boekrol over Mij geschreven staat, Ik ben gekomen, God, om uw wil te
doen.” Eerst zegt Hij dus: Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt
Gij niet gewild, die konden U niet behagen hoewel de wet voorschrijft dat ze
gebracht moeten worden. En dan zegt Hij: Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil
te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. Door die wil

zijn wij geheiligd, eens en voor altijd, door het offer van het lichaam van Jezus
Christus. Woord van de Heer. – A: Wij danken God.
Vers voor Evangelie: Halleluja, halleluja
Evangelie: Lucas 1,39-45
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij
ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet
van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met
de heilige Geest en riep met luide stem: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en
gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de
moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra ik uw groet hoorde sprong
het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot
vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.”
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 4)
Prefatie 2 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. Profeten hebben Hem geschouwd en Hem voorzegd; een vrouw, die
Maagd en Moeder was, heeft Hem gedragen; Johannes heeft verkondigd dat Hij
komen zou, en Hem herkend en aangewezen toen Hij eenmaal was gekomen. Hij
zelf schenkt ons de vreugde en de kracht om toe te leven naar de dag van zijn
geboorte. Laat Hij ons vinden, waakzaam, biddend, vol van dat geheim, zingend
van alle grote dingen die Hij heeft gedaan. Daarom, met alle engelen, machten en
krachten, met allen die staan voor uw troon, 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: God wil een tempel bouwen
1 God wil een tempel bouwen
om ons nabij te zijn,
en boven alle vrouwen
zal zij gezegend zijn
die Hij zich heeft verkoren:
Maria is haar naam,
een roos die zonder doornen
in bloei zal komen staan.
2 Die bloem gaat zich ontvouwen,
het zonlicht wekt haar zacht,
verwacht in stil vertrouwen
Het wijken van de nacht:

zo heeft zij willen wachten,
die hoop in zich gevoed;
zo schijnt na vele nachten
ons levenslicht voorgoed.
3 Zijn warmte zal verlichten
de armen in het land,
op aarde vrede stichten:
komt, reikt elkaar de hand.
God zal zijn tempel bouwen:
een wereldwijd tehuis;
mensen die Hem vertrouwen
worden er kind aan huis.

Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: Orgelspel

ACHTERIN DE KERK STAAT HET OFFERBLOK
BESTEMD VOOR DE COLLECTE.

MISTIJDEN H. AGNES KERSTPERIODE
(wijzigingen voorbehouden)
vr 24 dec
KERSTAVOND
Door de Corona maatregelen zijn er geen vieringen op kerstavond

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

ADVENTSACTIE
De Adventsactie vraagt dit jaar aandacht voor goede zorg voor moeder en kind
rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Helaas is die goede
zorg in sommige landen nauwelijks beschikbaar. Zo ook in Somalië. Hierdoor
behoort de moeder- en kindsterfte in dat land tot de hoogste in de wereld.
Adventsactie wil daarom de vrouwen en kinderen in Somalië helpen door de
toegang tot de geboortezorg in dat land te verbeteren. Hierbij wordt onze
financiële steun gevraagd. De vrouwen en kinderen in Somalië hebben onze steun
heel hard nodig! Laten we in de adventstijd die steun geven door een financiële
bijdrage aan dit project. U kunt dit doen door uw bijdrage straks bij het weggaan
te deponeren in het speciale geldkistje achterin de kerk. Het is vandaag de laatste
gelegenheid daartoe. Laat die gelegenheid niet aan u voorbij gaan.

TENTOONSTELLING KERSTSTALLEN
Wie kent ze niet? De verzameling kerststallen van broeder Frans Wils in het
Stadsklooster aan het Westeinde in Den Haag? Het klooster krijgt binnenkort een
andere bestemming en toen was er de vraag wat er met deze grote collectie ging
gebeuren. Broeder Frans Wils heeft in overleg de kerststallen geschonken aan
onze parochie. Dit jaar staat een selectie van de kerststallen in de Paschalis
Baylonkerk. De opening, uiteraard door broeder Frans Wils, is op zondag 12
december aan het eind van de viering om 11:00 uur in de Paschalis Baylonkerk.
Iedereen is van harte welkom om deze mooie tentoonstelling te komen bezoeken.
Bezoek op woensdag, vrijdag en zaterdag van 14:00 – 17:00 uur. Op 1e kerstdag
(25 december) en zaterdag 1 januari is de tentoonstelling gesloten.

