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8 zondag door het jaar A
zondag 26 februari 2017
Voorganger: pater Yan Asa SVD
mmv. herenkoor

Voor aanvang viering: GvL nr. 444 Het lied van God die voor ons is
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: Jesaja 49,14-15
Sion zegt: "De Heer heeft mij verlaten, mijn God heeft mij vergeten.”
De Heer antwoordt: "Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zou
een moeder zich niet meer ontfermen over het kind van haar
schoot? En ook al zou een moeder haar kind vergeten, neen, Ik
vergeet u nooit!" Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang psalm: 18

2e Lezing: 1 Korintiërs 4,1-5
Broeders en zusters, men moet ons beschouwen als helpers van
Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Welnu, van een
beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter heel
weinig gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke
instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. Want al ben ik mij van
niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over
mij oordeelt. Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen
is. Hij zal wat in het duister verborgen is, aan het licht brengen, en
openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God
de lof ontvangen die hem toekomt.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 257
Evangelie: Matteüs 6,24-34
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Niemand kan twee heren
dienen: Hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een
aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen én de
mammon. Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat
ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat
ge zult aantrekken. Is het leven niet méér dan het voedsel en het
lichaam niet méér dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht:
ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar
uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel méér dan zij?
Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg
één el toe te voegen? En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijkt
naar de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen.
Toch zeg Ik u: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een
van hen. Als God nu het veldgewas, dat er vandaag nog staat en
morgen in de oven wordt geworpen, zó kleedt, hoeveel te meer dan
u, kleingelovigen? Maakt u dus geen zorgen over de vraag: Wat
zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of wat zullen wij
aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse

Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst
het Koninkrijk en zijn gerechtigheid; dan zal dat alles u erbij gegeven
worden. Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de
dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn
eigen leed.” 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 nr. 725 blz. 796
Sanctus
Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806
Acclamatie: GvL nr. 306
Pater Noster: GvL nr. 820
Vredeswens
Agnus Dei
Communielied: GvL nr. 449 Gij zijt een mensenzoon
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL nr. 629 Laat ons de Heer lofzingen

Woensdag is het Aswoensdag. ’s Avonds om 19.00 uur is er een
gezamenlijke Eucharistieviering met as wijding en asoplegging.
De ochtendviering komt te vervallen.

Volgende week zondag kunt u na afloop van de viering weer
Huispaaskaarsen bestellen.

Aan het begin van de nieuwe parochie heeft het pastoraal team zich
gebogen over het liturgisch rooster. Om alles te laten passen,
hebben ze toen een aantal mistijden aangepast. Na twee jaar is
gebleken dat de mistijd in de H. Agnes aangepast moet worden.
Mede op verzoek van de pastoraatgroep wordt daarom na Pasen de
mistijd van 9.30 uur gewijzigd naar 10:00 uur. Wij hopen dat vooral
de oudere kerkgangers dit tevreden stemt.
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.

De weg ten leven in woord en beeld; Geloofsvorming in de
Veertigdagentijd. Als voorbereiding op het Paasfeest wordt in de
geloofsgemeenschap Sint Jacobus geloofsvorming aangeboden. Op
de tafels vind u informatie hierover.

