
       

Voor aanvang viering: GvL nr. 584 Morgenlied 

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: Exodus 22,20-26 

Zo spreekt de Heer: “Gij moet een vreemdeling niet slecht behandelen 
en hem het leven niet moeilijk maken, want ge hebt zelf als vreemdeling 
in Egypte gewoond. Weduwen en wezen zult ge geen onrecht aandoen. 
Als ge hun tekort doet en als hun klagen tot Mij opstijgt, dan zal Ik 
gehoor geven aan hun klagen. Mijn toorn zal losbarsten en met het 
zwaard zal Ik u doden: uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen 
wezen. Als gij aan iemand van mijn volk geld leent, aan een 
noodlijdende in uw omgeving, gedraag u dan niet als een geldschieter. 
Ge moet geen rente van hem eisen. Als gij iemands mantel in pand 
neemt, dan moet ge die voor zonsondergang aan hem teruggeven. Hij 
heeft niets anders om zich mee toe te dekken, het is de beschutting van 
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zijn blote lichaam, hij moet er in slapen. Roept hij tot Mij om hulp, dan 
zal Ik hem verhoren, want Ik ben vol medelijden.”      
Woord van de Heer. – A. Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 18 

2e Lezing: 1 Tessalonicenzen 1,5c-10 
 
Broeders en zusters, Gij weet hoe ons optreden bij u is geweest.  
Het was gericht op uw heil. En gij van uw kant zijt navolgers geworden 
van ons en van de Heer, toen gij het woord hebt aangenomen onder 
allerlei beproevingen en toch met vreugde van de heilige Geest. Gij zijt 
een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïa. 
Ja, van Tessalonica uit heeft het woord van de Heer weerklonken, en 
niet enkel in Macedonië en Achaïa; allerwegen is uw geloof in God 
bekend geworden. Wij hoeven niets meer te zeggen, zij vertellen zelf 
wel hoe wij bij u zijn gekomen en hoe wij door u zijn ontvangen; hoe gij 
u van de afgoden tot God hebt bekeerd, om de levende en waarachtige 
God te dienen, en uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de 
dood heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn. 
Woord van de Heer. – A. Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 241 

Evangelie: Matteüs 22,34-40 

In die tijd kwamen de Farizeeën bijeen, toen zij vernamen dat Jezus de 
Sadduceeën de mond gesnoerd had. En een van hen, een wetgeleerde, 
vroeg Jezus om Hem op de proef te stellen: “Meester, wat is het 
voornaamste gebod in de Wet?” Hij antwoordde hem: “Gij zult de Heer 
uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw 
verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee 
gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee 
geboden hangt heel de Wet en de Profeten.” 
Woord van de Heer. – A. Wij danken God. 
 



Acclamatie: GvL nr. 269 
 
Verkondiging 

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

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie 2 nr. 725 blz. 796 

Sanctus 

Eucharistisch gebed IIB (niet in GvL, zie inlegvel) 

Acclamatie: GvL nr. 310c 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 576 Al heb ik hoge woorden 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 555 Wij groeten U, o koningin 

ALLERHEILIGEN 1 NOVEMBER 
 

Woensdag 1 november is het Allerheiligen. Er is die morgen om 9.30 uur 
een Eucharistieviering in de Fatimakapel (Newtonstraat). 



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.  ‘s- Morgens is er géén 
viering in de Fatimakapel. 

 
AANMELDEN 1e HEILGE COMMUNIE 
Voor de kinderen liggen er achterin op de tafels inschrijfformulieren voor de 1e 
H. Communie in 2018.  

 
LEERHUIS DRIEKONINGENGEMEENSCHAP/ OECUMENISCHE VIERING 
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. 
 

SINT CAECILIA CONCERT 
Op zondag 19 november 2017 wordt om 15.00 uur een korenconcert gegeven 
in de Paschaliskerk met medewerking van diverse koren uit de parochie Maria 
Sterre der Zee. Dit ter gelegenheid van de naamdag van St. Caecilia. 


