e

7 zondag door het jaar A
Zondag 19 februari 2017
Voorganger: kapelaan Johnny Rivadeneira Aldás
Pastoraalwerker: Jan Eijken
mmv Cantor/heren

Voor aanvang viering: GvL nr. 558 Wij treden biddend in uw licht
Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 96-I Zingt en speelt voor de Heer
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Heer ontferm U
Glorialied GvL nr. 381 Zingt van de Vader
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: Leviticus 19,1-2.17-18
De Heer sprak tot Mozes: "Zeg tot heel de gemeenschap van de
Israëlieten: Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig. Wees
niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht: dan maakt
ge u niet schuldig aan de zonde van een ander .Neem geen wraak op
een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. Bemin uw naaste
als uzelf. Ik ben de Heer."
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 103-III

2e Lezing: 1 Korintiërs 3,16-23
Broeders en zusters, Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de
Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde
richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is
heilig, en die tempel zijt gij. Laat niemand zichzelf iets wijs maken.
Als iemand onder u wijs meent te zijn - wijs namelijk volgens de
normen van deze tijd die voorbijgaat - dan moet hij dwaas worden
om de ware wijsheid te leren. De wijsheid van deze wereld is
dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven: "Hij vangt de
wijzen in hun eigen sluwheid', en elders: "De Heer kent de
gedachten van de wijzen. Hij weet hoe waardeloos ze zijn.” Laat
daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen. Want alles is het uwe,
of het nu Paulus is of Apollos of Kefas, wereld, leven of dood, heden
of toekomst, alles is van u, maar gij zijt van Christus en Christus is
van God. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 257
Evangelie: Matteüs 5,38-48
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Gij hebt gehoord dat er
gezegd is: Oog om oog, tand om tand. Maar Ik zeg u geen weerstand
te bieden aan het onrecht, maar als iemand u op de rechterwang
slaat, keer hem dan ook de andere toe. Als iemand u voor het
gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het
bovenkleed. Als iemand u vordert één mijl met hem te gaan, ga er
twee met hem. Geeft aan wie u vraagt, en wendt u niet af als
iemand van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult
uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar Ik zeg u: Bemint uw
vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt
worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan
over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en
onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor
recht op loon hebt gij dan ? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als

gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan ?
Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals uw
Vader in de hemel volmaakt is.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 265
Verkondiging
Geloofsbelijdenis GvL nr. 722 (allen gaan staan t/m voorbede)
Voorbede
Offerande/collecte
Prefatie VI van de zondagen
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. In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit
lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij
verzekert ons van het eeuwig geluk: want als de eerste gave bezitten
wij de Geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij
het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal
zijn. Daarom brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw
grote daden, en zingen U toe vol vreugde:
Heilig, heilig
Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806
Acclamatie: GvL nr. 306
Onze Vader: (gebeden)
Vredeswens

Lam Gods
Communielied: GvL nr. 576 Al heb ik hoge woorden
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL nr. 531 Een nieuw bruilofslied

Inleveren oude palmtakjes
Volgende week zondag kunt u voor de viering uw oude palmtakjes
inleveren. Deze worden verbrandt en de as wordt gebruikt op
Aswoensdag voor het Askruisje.
Bezinningsochtend
Woensdagmorgen is er weer een Bezinningsochtend.
Ds. K. Wigboldus zal vanmorgen onze gespreksleider zijn. Het
onderwerp waarover we in gesprek gaan zullen is: De Bijbel als
voornaamste bron, (tegen de achtergrond van 500 jaar Reformatie).
Kan de Bijbel ons weer verbinden? Vanaf 9.45 staat de koffie voor u
klaar, zodat wij om 10.00 uur met de ochtend kunnen beginnen.
Willibrordkampen
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.

