e

3 zondag van de veertigdagentijd jaar A
e
Tevens voorstellen van 1 H. Communicanten
zondag 19 maart 2017
Voorganger: kapelaan. J. Rivadeneira Aldás
mmv. cantor
Herenkoor: Gregoriaans

Voor aanvang viering: GvL nr. 567a Zolang er mensen zijn op aarde
Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 588 De Heer zal ons bevrijden (c 1,2 en 5)
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Heer ontferm U GvL nr. 214
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: Exodus 17,3-7
In die dagen leden de Israëlieten tijdens de woestijntocht hevige
dorst. Zij bleven tegen Mozes morren en zeiden: “Waarom hebt gij
ons weggevoerd uit Egypte als wij toch met kinderen en vee van
dorst moeten sterven ?” Mozes klaagde zijn nood bij de Heer: “Wat
moet ik toch aan met dit volk? Ze staan op het punt mij te stenigen.”
De Heer gaf Mozes ten antwoord: “Ga met enkelen van Israëls
oudsten voor het volk uit, neem in uw hand de staf waarmee ge de
Nijl geslagen hebt en begeef u op weg. Ik zal ginds, voor uw ogen, op
een rots staan, op de Horeb. Sla op die rots: er zal water uitstromen
zodat de mensen kunnen drinken.” Mozes deed dat in het bijzijn van
Israëls oudsten. Hij noemde de plaats Massa en Meriba vanwege de
verwijten der Israëlieten en omdat zij de Heer hadden uitgedaagd
door zich af te vragen: Is de Heer nu bij ons of niet?
Woord van de Heer. - Wij danken God.

Tussenzang/psalm: 18
2e Lezing: Romeinen 5,1-2.5-8
Broeders en zusters, gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in
vrede met God door Jezus Christus onze Heer. Hij is het, die ons
door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin
wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op
de heerlijkheid Gods. En die hoop wordt niet teleurgesteld, want
Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons
werd geschonken. Christus is immers voor goddelozen gestorven op
de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. Men zal
niet licht iemand vinden die zijn leven geeft voor een rechtvaardige,
al zou misschien iemand in een bepaald geval dit van zich kunnen
verkrijgen. God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat
Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 254
Evangelie: Johannes 4,5-42
In die tijd kwam Jezus in een stad van Samaria, Sichar genaamd,
dichtbij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven.
Daar bevond zich de bron van Jakob en vermoeid van de tocht
ging Jezus zo maar bij deze bron zitten. Het was rond het middaguur.
Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten zei Jezus tot haar:
“Geef Mij te drinken.” De leerlingen waren namelijk naar de stad
gegaan om levensmiddelen te kopen. De Samaritaanse zei tot Hem:
“Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een
Samaritaanse?” - Joden namelijk onderhouden geen betrekkingen
met de Samaritanen. - Jezus gaf ten antwoord: “Als ge enig begrip
had van de gave Gods en als ge wist wie het is, die u zegt: Geef Mij
te drinken, zoudt ge het aan Hem hebben gevraagd en Hij zou u
levend water hebben gegeven.” Daarop zei de vrouw tot Hem:
“Heer, Ge hebt niet eens een emmer en de put is diep: waar haalt
Ge dan dat levende water vandaan? Zijt Ge soms groter dan onze
vader Jakob die ons de put gaf en er met zijn zonen en zijn vee uit

dronk?” Jezus antwoordde haar: “iedereen die van dit water drinkt,
krijgt weer dorst, maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal
geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water
dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden,
opborrelend tot eeuwig leven.” Hierop zei de vrouw tot Hem: “Heer,
geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en hier niet
meer moet komen om te putten.” (Jezus zei haar: “Ga uw man
roepen en kom dan hier terug.” “Ik heb geen man”, antwoordde de
vrouw. Jezus zei haar: “Dat zegt ge terecht: ik heb geen man; want
vijf mannen hebt ge gehad, en die ge nu hebt is uw man niet. “Wat
dit betreft, hebt ge de waarheid gesproken.” Heer, - zei de vrouw –)
ik zie dat Gij een profeet zijt. Onze vaderen aanbaden op die berg
daar, en gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men
aanbidden moet.” “Geloof Mij, vrouw, - zei Jezus haar, - er komt een
uur dat gij noch op die berg noch in Jeruzalem de Vader zult
aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent; wij aanbidden wat wij
kennen, omdat het heil uit de Joden komt. “Maar er zal een uur
komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen
aanbidden in geest en waarheid. “De Vader toch zoekt mensen die
Hem zo aanbidden. “God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten
Hem in geest en waarheid aanbidden.” De vrouw zei Hem: “Ik weet
dat de Messias - dat wil zeggen: de Gezalfde - komt, en wanneer Die
komt zal Hij ons alles verkondigen.” Jezus zei tot haar: “Dat ben Ik,
die met u spreek.” (Juist op dat ogenblik kwamen zijn leerlingen
terug en zij stonden verwonderd dat Hij in gesprek was met een
vrouw. Geen van hen echter vroeg: “Wat wilt Ge van haar?” of
"Waarom praat Gij met haar?" De vrouw liet haar waterkruik in de
steek, liep naar de stad terug en zei tot de mensen: “Komt eens
kijken naar een man, die mij alles heeft verteld wat ik gedaan heb!
“Zou Hij soms de Messias zijn?” Toen verlieten zij de stad om naar
Hem toe te gaan.
Ondertussen drongen de leerlingen bij Hem aan met de woorden:
“Eet toch iets, Rabbi.” Maar Hij zei hun: “Ik heb een spijs te eten die
gij niet kent.” De leerlingen zeiden tot elkaar: “Zou iemand Hem
soms te eten gebracht hebben?” Daarop zei Jezus hun: “Mijn spijs is,
de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk te
volbrengen. Zegt gij niet: Nog vier maanden en dan komt de oogst?

Wel nu, Ik zeg u: slaat uw ogen op en kijkt naar de velden; ze staan
wit, rijp voor de oogst. Reeds krijgt de maaier zijn loon en verzamelt
vrucht tot eeuwig leven, zodat zaaier en maaier zich samen
verheugen. Zo is het gezegde waar: de een zaait, de ander maait. Ik
stuurde u uit om te maaien waarvoor gij niet hebt gezwoegd;
anderen hebben gezwoegd en gij plukt van hun zwoegen de
vruchten.)
Vele Samaritanen uit de stad geloofden in Hem (om het woord van
de vrouw die getuigde: “Hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan
heb.”) Toen dus de Samaritanen bij Hem gekomen waren,
verzochten zij Hem bij hen te blijven. Hij bleef er dan ook twee
dagen en door zijn woord kwamen er nog veel meer tot het geloof.
Tot de vrouw zeiden ze: “Niet langer geloven wij om wat gij gezegd
hebt, want wij hebben Hem zelf gehoord en wij weten, dat Deze
werkelijk de redder van de wereld is.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 264
Voorstellen 1e H. Communicanten
Verkondiging
Geloofsbelijdenis GvL nr. 271 (allen gaan staan t/m voorbeden)
Voorbeden
Offerande/collecte: Attende Domine GvL. nr. 844 couplet 3
Prefatie van de Samaritaanse vrouw (derde zondag van de
veertigdagentijd A)
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. Hij had de Samaritaanse
reeds de gave van het geloof geschonken toen Hij haar om water
vroeg; en zo groot was zijn dorst naar haar geloof dat Hij het vuur
van de liefde in haar deed branden. Daarom brengen wij U dank en

met de engelen roemen wij uw grote daden, en zingen U toe vol
vreugde:
Heilig, heilig, heilig GvL nr. 291
Eucharistisch gebed VIII nr. 734 blz. 812
Acclamatie: GvL nr. 307
Onze Vader (gebeden)
Vredeswens
Lam Gods GvL nr. 331
Communielied: GvL nr. 502 Het lied van het brood
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL nr. 564 Zingt voor de Heer een nieuw gezang

In deze vastentijd gaat onze aandacht uit naar de mensen, die leven in de
door criminele bendes geterroriseerde wijken van San Salvador. Mensen
worden daar bedreigd, afgeperst en beroofd. Ook proberen de bendes
actief leden te werven onder kinderen en jongeren. Jonge mensen hebben
geen veilige plaatsen waar ze zichzelf onbezorgd en positief kunnen
ontwikkelen. Voor hen is een jeugdcentrum uiterst belangrijk. In
jeugdcentra kan men de kinderen in een veilige omgeving leren hoe ze aan
een goede toekomst kunnen werken. Om voor de kinderen jeugdcentra te
kunnen oprichten en in stand te kunnen houden vraagt men onze
financiële hulp. Laten we helpen de kinderen in San Salvador een goede

toekomst te bieden. Stort dan ook straks uw financiële bijdrage in het
offerblok achter in de kerk.

Zoals elk jaar wordt er tijdens de vastentijd weer een Agapèviering
gehouden en wel morgenavond 20 maart. Een Agapèviering is een
gezamenlijke maaltijd met daarbij aandacht voor bezinning en gebed als
voorbereiding op Pasen. Ook wordt tijdens deze maaltijd aandacht
besteed aan het Vastenactieproject. De Agapèviering zal worden
gehouden in ons parochiecentrum. U bent welkom vanaf 18.00 uur; de
maaltijd begint om 18.30 uur. Wilt u aan de Agapèviering deelnemen,
koop dan een maaltijdbon. Deze bonnen zijn na afloop verkrijgbaar bij de
leden van de Pastorale Werkgroep achter in de kerk. De kosten zijn € 3,per persoon. Iedereen is van harte welkom bij de Agapèviering.

Dit jaar zijn er twee Willibrord 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.

Aan het begin van de nieuwe parochie heeft het pastoraal team zich
gebogen over het liturgisch rooster. Om alles te laten passen, hebben ze
toen een aantal mistijden aangepast. Na twee jaar is gebleken dat de
mistijd in de H. Agnes aangepast moet worden. Mede op verzoek van de
pastoraatgroep wordt daarom na Pasen de mistijd van 9.30 uur gewijzigd
naar 10:00 uur. Wij hopen dat vooral de oudere kerkgangers dit tevreden
stemt.

Na afloop is er voor de laatste keer gelegenheid om huispaaskaarsen te
bestellen.

Op 25 maart wordt er een informatie bijeenkomst gehouden over de
parochiereis “RK DEN HAAG” naar Lourdes in september a.s. in de
parochiezaal van de locatie Emmaus van 10.30 -12.00 uur.Er is tevens
gelegenheid om uw aanmelding formulier voor Lourdes in te leveren en
eventueel nog vragen te stellen.

