
        
  

 Voor aanvang viering: GvL nr. 503 Mensen van God c. 1,2,4,5 en 7 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 100-II Treedt aan! Zegent de Heer 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Sefanja 2,3; 3,12-13 

Zoekt de Heer, gij allen, ootmoedigen van het land, die zijn geboden 
naleeft; zoekt de gerechtigheid, zoekt de ootmoed! Dan vindt gij 
misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van de Heer. Dan 
laat ik bij u alleen nog over een ootmoedig, bescheiden volk, dat zijn 
toevlucht vindt bij de Naam van de Heer: de rest van Israël. Zij zullen 
geen onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken; in hun 
mond is geen tong, die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, 
zonder door iemand te worden opgeschrikt. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 146 
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2e Lezing: 1 Kor. 1,26-31 
 
Broeders en zusters, denkt aan uw eigen roeping. Naar menselijke 
maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen machtig, niet velen 
van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God 
uitverkoren om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, 
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen; wat voor de 
wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God 
uitverkoren; wat niets is om teniet te doen wat iets is, opdat 
tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf. Dank zij Hem zijt 
Gij in Christus Jezus, die van Godswege heel onze wijsheid is 
geworden, onze gerechtigheid, heiliging en verlossing. Daarom, zoals 
er geschreven staat: “Als iemand roemen, laat hem roemen op de 
Heer.”  Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 257 

Evangelie: Mt. 5, 1-12a 

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had 
neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en 
onderrichtte hen aldus: “Zalig zijn de armen van geest, want aan hen 
behoort het Rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen 
getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land 
bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij 
zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij 
zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van 
God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de 
gerechtigheid want hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij, 
wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad 
beticht om Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in 
de hemel.”   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 265 

Verkondiging 



Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbede 

Offerande/collecte 

Prefatie II zondagen door het jaar  nr. 725 blz. 796 

Sanctus 

Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806 

Acclamatie: GvL nr. 306 

Pater Noster 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 573 Gehoord van mensen 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 428 Deze wereld omgekeerd 

 

 

 

 

 

 



Op onze website rkdenhaag.nl staat een enquête over de 
communicatiemiddelen van onze parochie. Er wordt gevraagd naar 
de mening over social media, de informatie op de website en 
vormgeving van de Stella Maris. De enquête zal tot eind februari 
online staan. We hopen zoveel mogelijk reacties te krijgen om echt 
een goed beeld te krijgen wat onze parochianen vinden van onze 
website, parochieblad etc. 
Input uit deze enquête wil het parochiebestuur gebruiken om te 
kijken hoe en wat ze kunnen verbeteren aan de diverse 
communicatiemiddelen. 
 

De beide parochies van Den Haag hebben besloten om in september 
2017 gezamenlijk een bedevaartreis naar Lourdes te maken. Achter 
in de kerk vindt u de folders met meer informatie. 
 

Deze week zijn er geen ochtendvieringen in de Fatimakapel ivm  
retraite van het Pastoraal Team 
 

Dit jaar zijn er twee kampen: Een weekendkamp voor jongeren van 
13 t/m 16 jaar en het zomerkamp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 
Achterop de tafels vindt je van beide kampen informatie en 
inschrijfformulieren. Ook op de website RKDENHAAG.NL is deze 
informatie te vinden. 
 


