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Voor aanvang viering: GvL nr. 561 Zingt een nieuw lied, alle landen 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 119-III Uw woord is een lamp voor mijn voeten 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Jesaja 45,1.4-6 
 
Zo spreekt de Heer tot Cyrus, zijn gezalfde, die Hij bij zijn rechterhand 
heeft genomen om de volkeren voor hem neer te werpen, om koningen 
de gordels van de lenden te trekken, om deuren voor hem open te stoten 
en geen poort gesloten te laten: “Het was omwille van mijn dienaar Jakob 
en om Israël, mijn uitverkorene, dat Ik u bij uw naam heb geroepen en u 
een eretitel heb gegeven, alhoewel gij Mij niet kende. Ik ben de Heer, en 
niemand anders! Buiten Mij is er geen God. Ik heb u omgord zonder dat 
gij Mij kende, zodat allen het nu kunnen weten, die van het oosten en die 
van het westen: Ik ben de Heer, en niemand anders!     
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Psalm: 96  Refrein:  Huldigt de Heer om zijn glorie en macht 
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Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zingt voor de Heer alle landen. 
Meldt de naties zijn heerlijkheid, zijn wondere daden aan alle volken.  
R: Huldigt de Heer om zijn glorie en macht 
 
Want machtig en onvolprezen is Hij en meer te duchten dan alle goden. 
De goden der volken zijn maaksels van mensen, maar Hij is de Schepper 
van het heelal. R: Huldigt de Heer om zijn glorie en macht 
 
Huldigt de Heer, alle stammen en volken, huldigt de Heer om zijn glorie 
en macht. Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam. Brengt Hem uw 
offer en treedt in zijn voorhof. R: Huldigt de Heer om zijn glorie en macht 
 
Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad. Beeft voor de Heer, alle mensen 
op aarde. Zegt tot elkander: de Heer regeert! De volken bestuurt Hij met 
billijkheid. R: Huldigt de Heer om zijn glorie en macht 
 

2e Lezing: 1 Tessalonicenzen 1,1-5b 
 
Van Paulus, Silvánus en Timóteüs aan de christengemeente van 
Tessalonica, die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade 
voor u en vrede! Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij 
uw naam noemen in onze gebeden. Onophoudelijk gedenken wij voor het 
aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare 
liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus. Wij weten, 
broeders en zusters, dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt 
uitverkoren, want wij hebben u het evangelie verkondigd, niet alleen met 
woorden maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 241 

Evangelie: Matteüs 22,15-21 
 
In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in 
zijn eigen woorden konden vangen. Zij stuurden hun leerlingen met de 
Herodianen op Hem af met de vraag: “Meester, wij weten dat Gij oprecht 
zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort U aan niemand, 
want Gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom: Wat dunkt U, 



is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?” Maar Jezus 
doorzag hun valsheid en zei: “Waarom probeert gij Mij te vangen, gij 
huichelaars? Laat Mij de belasting-munt eens zien” Zij hielden Hem een 
geldstuk voor. Hij vroeg hun: “Van wie is deze beeldenaar en het 
opschrift?” Zij antwoordden: “Van de keizer.” Daarop sprak Hij tot hen: 
“Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God 
toekomt.”  Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 265 

Verkondiging 

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

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie 1 van de zondagen GvL nr. 724 blz. 796 

Sanctus 

Eucharistisch gebed IIIB GvL nr. 729 blz. 801; Acclamatie: GvL nr. 310c 

Pater Noster GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 565 Zingt voor de Heer van liefde en trouw 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen  

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 654 Het lied van de wegzending 



ALPHA CURSUS 
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. 
 
ALLERZIELEN 2 NOVEMBER 
Na afloop van de viering kunt u achterin, bij één van de leden van de 
Pastorale werkgroep, één (gratis) misintentie opgeven voor de 
Allerzielenviering op 2 november om 19.00 uur. U krijgt die dag tevens 
één gratis kaars om tijdens het aflezen van de intenties op te steken. Wilt 
u meerdere kaarsen opsteken dan zijn deze achterin te verkrijgen voor 
€ 0,50 per stuk. 
 
AANMELDEN 1e HEILGE COMMUNIE 
Voor de kinderen liggen er achterin op de tafels inschrijfformulieren voor 
de 1e H. Communie in 2018.  
 
BEZINNINGSOCHTEND 
Woensdagmorgen is de eerste bijeenkomst van de bezinningsochtenden 
in het nieuwe seizoen. Het thema is dit keer: Parabels. De ochtend begint 
om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. In de flyer achterop de tafel vindt u 
meer informatie. 
 
LEERHUIS DRIEKONINGENGEMEENSCHAP 
In het kader van 500 jaar Reformatie worden er in de Driekoningen-
gemeenschap drie leerhuisavonden gegeven over de achtergronden van cruciale 
personages in de Reformatie. Meer in de flyer achterop de tafel.  
Op dinsdag 31 oktober is er in de Lutherse kerk aan de Lutherse Burgwal een 
oecumenische viering ter herdenking van 500 jaar Reformatie. De voorgangers 
ds. Trinette Verhoeven en Ad van der Helm zullen op een bijzondere wijze de 
preek verzorgen. De cantorij van de Lutherse kerk en de schola cantorum van de 
Sint Jacobuskerk zullen het muzikale gedeelte verzorgen. Aanvang 20.00 uur. 


