
       
         

Voor aanvang viering: GvL nr. 616 Hij die gesproken heeft 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 119-II Een smekeling 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Jer. 20, 10-13 
 
Jeremia sprak: “Ik hoor velen fluisteren: Daar heb je ‘Ontzetting-
overal’. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden 
willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: Misschien laat 
hij zich misleiden; dan overmeesteren we hemen kunnen we ons op 
hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn 
achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep 
beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze 
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wordt nooit vergeten! "Heer van de hemelse machten, die alles 
rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien 
hoe Gij U op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen 
gelegd. Zingt een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het 
leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 69 (gelezen) 

Refrein: Heer, verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt 

2e Lezing: Rom. 5, 12-15 
 
Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld 
gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle 
mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was 
immers reeds zonde in de wereld, vóór de wet er was. Maar zonde 
wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de dood als 
koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen, 
die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de 
overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem, die 
komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar 
de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, 
maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn 
genade: de ene mens, Jezus Christus. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 260 

Evangelie:  Matteüs 10,26-33 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: “Weest niet bang voor de 
mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal 



bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het 
licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de 
daken. Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam kunnen 
doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem, die èn ziel èn lichaam 
in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen 
voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één 
mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs iedere haar van uw 
hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan 
een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als 
de mijne erkennen bij mijn Vader, die in de hemel is. Maar ieder die 
Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen 
tegenover mijn Vader die in de hemel is.” 
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 II van de zondagen nr. 725 blz. 796 

Sanctus 

Eucharistisch gebed IIC nr. 728 blz. 800 

Acclamatie: GvL nr. 306 

Pater Noster: GvL nr. 820 



Vredeswens  

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 433 Het lied van de mens op aarde 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 562 Zingt God de Heer (mel. 429) 

 

Komende woensdagmiddag organiseert de Haagse Gemeenschap 
van Kerken een informatiemarkt in de Grote Kerk. U bent, net als de 
burgemeester van Den Haag, van harte uitgenodigd om daar kennis 
maken met de mensen van andere Haagse Kerkgemeenschappen. 
Tevens kunt u met uw aanwezigheid laten zien dat onze parochie 
leeft in Den Haag. Woensdagmiddag 28 juni vanaf twee uur tot 
ongeveer zes uur in de Grote kerk. 

Op zaterdag 8 juli 2017 wordt de Nationale Bedevaart naar Brielle 
gehouden. Voor het zevende achtereenvolgende jaar gaan wij onze 
eer betonen aan de Martelaren van Gorkum. Heel Katholiek Den 
Haag kan zich hierbij aansluiten. We gaan per fiets of met de bus. De 
geestelijke leiding is in handen van parochievicaris A. van der Helm, 
die de tocht per fiets zal maken en diaken Jos van Adrichem gaat 
mee als geestelijk leider in de bus. Meer informatie vindt u op de 
website en op de flyer achter op de tafels. 


