
       

Voor aanvang viering: GvL nr. 504 Niet tot de dienst der wraak 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 96 Zingt en speelt voor de Heer 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Sirach 15,15-20 

Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden, en het is ook 
verstandig te doen wat de Heer behaagt. Hij heeft vuur en water voor u 
neergezet: gij kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest. Voor de 
mensen liggen het leven en de dood, en wat een mens behaagt, wordt 
hem gegeven. Want groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht is 
geweldig en Hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op wie Hem vrezen en 
iedere daad van de mens is Hem bekend. Hij heeft niemand bevolen te 
zondigen en aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 119-III 

2e Lezing: 1 Korintiërs 2,6-10 

Broeders en zusters, wij spreken onder de volmaakten over wijsheid,  
maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten die deze 
wereld beheersen, waarvan de ondergang trouwens op handen is. Wij 
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verkondigen een goddelijke wijsheid, die verborgen was, het geheime 
plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze 
verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan 
geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid 
niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: "Geen 
oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich 
voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben.” Maar aan 
ons heeft God het geopenbaard door de Geest, want de Geest van God 
doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 257 

Evangelie: Matteüs 5,17-37 of 5,20-22a.27-28.33-34a.37 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: (“Denkt niet dat Ik gekomen ben om 
Wet of Profeten op te heffen. “Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar 
om de vervulling te brengen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog zullen 
hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet, 
voordat alles geschied is. Wie dus een van die voorschriften, zelfs het 
geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in 
het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht 
worden in het Rijk der hemelen.) Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de 
schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet 
binnengaan in het Rijk der hemelen. Gij hebt gehoord dat tot onze 
voorouders is gezegd: Gij zult niet doden. “Wie doodt zal strafbaar zijn 
voor het gerecht. Maar Ik zeg u: Alwie vertoornd is op zijn broeder, zal 
strafbaar zijn voor het gerecht. (En wie tot zijn broeder zegt: raka, zal 
strafbaar zijn voor het Sanhedrin; en wie zegt: dwaas, zal strafbaar zijn met 
het vuur van de hel. Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar 
schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave 
voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan 
terug om uw gave aan te bieden. Haast u het eens te worden met uw 
tegenpartij, zolang ge nog met hem onderweg zijt; anders zou uw 
tegenpartij u wel eens aan de rechter kunnen overleveren, en de rechter u 
aan de gerechtsdienaar, en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen. 
Voorwaar, Ik zeg u: Ge zult daar niet uitkomen,  
voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.) Gij hebt gehoord dat er 
gezegd is: Gij zult geen echtbreuk plegen. Maar Ik zeg u: Alwie naar een 
vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar 
gepleegd. (Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen, ruk het uit 



en werp het van u weg; want het is beter voor u, dat één van uw 
lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel wordt 
geworpen. En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen, hak ze af 
en werp ze van u weg; want het is beter voor u, dat één van uw 
lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel terecht 
komt. Ook is er gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een 
scheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot, behalve in 
geval van ontucht, brengt haar ertoe echtbreekster te worden; en wie een 
verstoten vrouw huwt, begaat echtbreuk.) Eveneens hebt gij gehoord, dat 
tot onze voorouders gezegd is: Gij zult geen valse eed doen, maar gij zult 
voor de Heer uw eden houden. Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren; 
(noch bij de hemel, want dat is de troon van God; noch bij de aarde, want 
dat is zijn voetbank; noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote 
Koning. Ook bij uw hoofd moet gij niet zweren, want gij kunt niet één haar 
wit of zwart maken.) Maar uw ja moet ja zijn en uw neen, neen; en wat 
daar nog bij komt, is uit den boze.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 265 

Verkondiging 

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

Voorbede 

Offerande/collecte:  

Prefatie 2 nr. 725 blz. 796 

Sanctus 

Eucharistisch gebed IIC nr. 728 (vervolg blz. 800) 

Acclamatie: GvL nr. 306 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

 



Communielied: GvL nr. 462 Het woord dat u ten leven riep 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 415 Dank, dankt nu allen God 

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 op de tafels vindt u 
de folders met meer informatie. 
 

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. 
Internationale Eucharistieviering 

Onze parochie is rijk aan culturele gemeenschappen. Eens per jaar komen zij allen 
samen om het geloof te vieren. Ieder op hun unieke wijze leveren ze een bijdrage 
aan een bijzondere viering. Komt u ook met ons meevieren? Op zondag 26 
februari is de 17e Internationale viering in de H. Marthakerk, Hoefkade 623 te Den 
Haag. De viering begint om 10.30uur. Het thema is: “Bemin uw naaste als uzelf” 
 
 

Achterin staat de verkooptafel van het AgnesGilde weer te pronken 


