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2 zondag van de Advent jaar C
Zondag 5 december 2021
Voorganger: Broeder van Sint Jan
m.m.v. dameskoor

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: O Heiland, open wijd de poort
1 O Heiland, open wijd de poort
en daal omlaag, Gods eeuwig Woord,
die aller mensen redder zijt,
zo lang voorzegd, zo lang verbeid.
3 O morgenstond, zo lang verbeid,
O zon van algerechtigheid,
de dag breekt aan, de nacht is om:
wij wachten, kom, Heer Jezus, kom.

2 Besproei ons hart, zo dor en droog,
met dauw en regen van omhoog.
Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam,
Gij zijt de Leeuw uit Juda's stam.

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: Baruch 5,1-9
Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende af en bekleed u voor immer met
Gods heerlijke schoonheid. Sla de mantel van Gods gerechtigheid om, zet op uw
hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige. Want God wil uw luister laten zien
overal op aarde. Voor eeuwig geeft God u de naam: “Vrede door gerechtigheid”
en “Glorie door vroomheid”. Op, Jeruzalem, ga op de hoogte staan en kijk uit naar
het oosten: daar zijn uw kinderen weer samen op het woord van de Heilige, van
zonsopgang tot zonsondergang. Zij zijn blij nu God weer aan hen denkt. Te voet
gingen zij van u heen, weggesleept door de vijand, maar eervol brengt God hen
terug, gedragen als op een koningstroon. God beval alle hoge bergen en eeuwige
heuvels te slechten en de dalen op te vullen, zodat het hele land een effen vlakte
wordt en Israël veilig optrekt onder de glorie van God. Ook de bossen en alle
geurige bomen geven schaduw aan Israël op Gods bevel. Want God leidt het
jubelende Israël in zijn heerlijk licht; met zijn barmhartigheid zal Hij hen omgeven
én met zijn gerechtigheid. Woord van de Heer. – A: Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 126-1
R: Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn (2x)
2e Lezing: Filippenzen 1,3-6.8-11
Broeders en zusters, ik dank mijn God telkens als ik u gedenk, altijd, bij al mijn
gebeden voor u allen. En ik verricht mijn gebed met blijdschap, omdat gij van de
eerste dag tot nu toe uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie.

Ik ben er zeker van, dat Hij die het goede werk in u begonnen is, het zal voltooien
tegen de dag van Christus Jezus. God weet hoe vurig ik naar u allen verlang, met
de innigheid van Christus Jezus zelf. En dit is mijn bede: moge uw liefde steeds
rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar
het op aankomt. Dan zult gij op de dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn,
verzadigd met de vrucht der gerechtigheid die komt van Jezus Christus, tot eer en
lof van God.
Woord van de Heer. – A: Wij danken God.
Vers voor Evangelie: Halleluja, halleluja
Evangelie: Lucas 3,1-6
Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tibérius:
Pontius Pilatus was landvoogd van Judea; Herodes gouverneur van Galilea: zijn
broer Filippus gouverneur van het gewest Ituréa en Trachónitis en Lysánias
gouverneur van Abiléne; Annas en Kájafas bekleedden het hogepriesterschap.
Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van Zacharías, die in de
woestijn verbleef. Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel
van bekering te preken tot vergeving van zonden, volgens de profetie die
geschreven staat in het boek van Jesaja: Een stem roept in de woestijn: bereidt de
weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel
geslecht worden; de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden.
Heel de mensheid zal Gods redding zien.
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 2)
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 XIIB

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: Wij danken U, wij prijzen U, want Gij zijt onze vrede.

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 maak nieuwe mensen van ons;
dat wij op Jezus gelijken.
Bescherm onze paus N. en onze bisschop N., leer alle gelovigen van uw
Kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving
van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen
rondom ons; dat wij delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en
hun hoop hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt.
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, (met de heilige
N.N.) 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)
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: Het lied van de doper
1 Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.

6 Deelt met elkander
het brood van alledag,
opdat in u de ander
Gods heil aanschouwen mag.
Deelt met elkander
het brood van deze dag.

3 Doper, wat liep je
in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je
daar in die woestenij?
Doper, wat riep je
daar in die woestenij?

8 Volk uitverkoren
om in het licht te gaan:,
een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
jouw licht zal met ons gaan.

Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: Orgelspel

ACHTERIN DE KERK STAAT HET OFFERBLOK
BESTEMD VOOR DE COLLECTE.
MISTIJDEN H. AGNES DECEMBER
(wijzigingen voorbehouden)
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

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

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

DRIEKONINGEN
Eucharistieviering Nederlands
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira-Aldás
11.30 uur
Eucharistieviering Spaans
Voorganger: em. pastoor J. Zijerveld
Elke woensdag en donderdag is er om 9.30 uur een Eucharistieviering in de
Fatimakapel.
9.30 uur

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.

ADVENTSACTIE
Goede zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de
periode erna is erg belangrijk. In Somalië behoort de moeder- en kindsterfte tot
de hoogste in de wereld. Adventsactie wil de vrouwen en kinderen in Somalië
helpen door de toegang tot de geboortezorg in dat land te verbeteren. Hierbij
wordt onze financiële steun gevraagd. 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.

