
    

Voor aanvang viering: GvL nr. 584 Morgenlied 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: Dit huis gereinigd en versierd (mel. 475) 

Dit huis gereinigd en versierd, 
waar Gods gemeente bruiloft viert, 
staat voor de eredienst gereed, 
wij komen hier in lief en leed. 
 
In geest en waarheid bidden wij, 
dat Christus in ons midden zij. 

Hem love al wat adem heeft. 
Hem love wat op aarde leeft. 
 
En laat eendrachtig samenzijn 
op ons gebed het amen zijn. 
Kom haastig, Here Jezus, kom 
en maak ons tot uw heiligdom 

 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis: GvL nr. 703 

Heer ontferm U: GvL nr. 217 

Glorialied: GvL nr. 381 Zingt van de Vader 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Jesaja 25,6-1Oa 
 
In die dagen zal de Heer van de hemelse machten op de berg Sion voor 
alle volken een maaltijd aanrichten, een maaltijd van vette spijzen en van 
belegen wijnen, een maaltijd van vette, mergrijke spijzen en van 
geklaarde, belegen wijnen. Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren die 
ligt over alle volkeren, en het floers dat alle naties bedekt. Hij zal de dood 
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voor eeuwig vernietigen en van alle aangezichten zal Hij, de Heer, de 
tranen wissen. Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen van de gehele 
aarde. Ja, zo heeft de Heer het besloten! Op die dag zal men zeggen: “Dat 
is onze God, op wie wij hoopten: Hij heeft ons gered ! Dat is de Heer, op 
wie wij vertrouw-den: laat ons jubelen en ons verheugen om de redding, 
die Hij ons gebracht heeft! Ja, de hand van de Heer zal rusten op deze 
berg!” Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 23-III 

2e Lezing: Filippenzen 4,12-14.19-20 

Broeders en zusters, ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. Ik 
ben volledig ingewijd; ik kan volop eten en ik kan honger lijden, ik ben 
vertrouwd met overvloed en met gebrek. Alles vermag ik in Hem die mij 
kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan mij te helpen in mijn 
moeilijkheden. Mijn God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden 
voorzien door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus. Aan onze 
God en Vader zij de eer in de eeuwen der eeuwen! Amen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 247 

Evangelie: Matteüs 22,1-14  

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen  
tot de hogepriesters en de oudsten van het volk. Hij zei: “Het Rijk der 
hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij 
stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had 
uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaars 
met de opdracht: Zegt aan de genodigden: “Zie ik heb mijn maaltijd klaar, 
mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus 
naar de bruiloft”. Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg, 
de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn 
dienaars vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in 
toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun 
stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: “Het bruiloftsmaal 



staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de 
kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt, tot de bruiloft”. 
Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er 
aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met 
gasten. Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, 
merkte hij daar iemand op die niet voor de bruiloft gekleed was. En hij 
sprak tot hem: “Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder 
bruiloftskleed?” Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de 
koning tot de bedienden: “Bindt hem aan handen en voeten en werpt 
hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Velen 
zijn geroepen maar weinigen uitverkoren." 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 270a 

Verkondiging 

Geloofsbelijdenis: Gvl nr. 271 (allen gaan staan t/m voorbede) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie VI nr. 732 blz. 808 

Heilig, heilig: GvL nr. 296 

Eucharistisch Gebed VI nr. 732 blz 808 

Acclamatie: GvL nr. 301a 

Onze Vader( gebeden) 

Vredeswens 

Lam Gods: GvL nr. 336 

Communielied: GvL nr. 555 Wij groeten U, o Koningin 



Slotgebed (allen gaan staan) 
 
Mededelingen - Zegenbede: GvL nr. 344 -  Zegen 

Slotlied: GvL nr. 651 Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 
 
Vandaag wordt in het kader van de wereldmissiemaand onze aandacht gevraagd voor de 
katholieke gelovigen in Burkina Faso in West-Afrika. De armoede in Burkina Faso is erg 
groot. Het is zelfs een van de armste landen ter wereld.  Missio steunt dit jaar financieel 
diverse projecten van priesters, zusters en catechisten in Burkina Faso. In dat land 
hebben veel meisjes en vrouwen het zwaar door gedwongen huwelijken en door 
beschuldiging van hekserij. Een van de projecten betreft dan ook de opvang van meisjes, 
die gevlucht zijn om aan een gedwongen huwelijk te ontkomen. Een ander project 
betreft hulp aan vrouwen, die uit hun gemeenschap zijn verstoten omdat men hen als 
heksen ziet. Een derde project betreft kinderen, die werken in de illegale en gevaarlijke 
goudmijnbouw. Priesters proberen deze kinderen te motiveren weer naar school te gaan. 
Daarom zal er na de viering een deurcollecte worden gehouden. Laat de mensen in 
Burkina Faso niet in de steek; geef straks een royale bijdrage aan de deurcollecte. 
 
Achterin de kerk staat de verkooptafel van het Agnesgilde weer vol met religieuze 
artikelen op uw komst te wachten. De opbrengst is voor het onderhoud van onze 
Agneskerk. 
 
Voor de kinderen liggen er achterin op de tafels inschrijfformulieren voor de 1
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Communie in 2018.  
 
Op 31 oktober start de Alpha cursus in onze parochie Maria Sterre der Zee. Deze bestaat 
uit wekelijkse bijeenkomsten op de dinsdagavond en geeft een laagdrempelige uitleg 
over de kern van het christelijke geloof. Deelnemers ontmoeten elkaar voor een maaltijd, 
een korte inleiding en wisselen met elkaar van gedachten in deelgroepen over 
uiteenlopende thema¹s rond Jezus, de Bijbel, gemeenschap en kerk. Voor opgave en/of 
informatie kunt u contact opnemen met het Parochiesecretariaat. 

 


