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17 zondag door het jaar A
zondag 30 juli 2017
Voorganger: kapelaan J. Rivadeneira Aldás
Koorzang: Allen

Voor aanvang viering: Orgelspel
Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 442 Geest die vuur en liefde zijt
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Kyrie/Heer ontferm U
Glorialied: GvL nr. 415 Dankt, dankt nu allen God
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: 1 Koningen 3,5.7-12
In die dagen verscheen de Heer ‘s nachts in een droom aan Salomo en
zei: “Wat wilt ge dat Ik u geef?” Salomo antwoordde: “Heer mijn God,
Gij hebt uw dienaar tot koning verheven hoewel ik maar een jonge man
ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat uw dienaar te
midden van het volk dat Gij uitverkoren hebt, een groot volk, zo groot
dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een
opmerkzame geest, om recht te kunnen spreken voor uw volk en
onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is in
staat recht te spreken voor dit grote volk van U ?” Dit verzoek van
Salomo behaagde de Heer. En God zei tot hem: “Omdat ge juist dit
gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven, ook niet om
rijkdom, evenmin om de dood van uw vijanden, maar omdat ge inzicht

gevraagd hebt om recht te kunnen spreken, daarom voldoe Ik aan uw
verzoek en geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip, zoals voor u
niemand ooit heeft gehad en ook na u niemand zal hebben.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang: GvL nr. 119-II Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
2e Lezing: Romeinen 8,28-30
Broeders en zusters, wij weten dat God in alles het heil bevordertvan die
Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
Want die Hij te voren heeft gekend, heeft Hij ook te voren bestemd tot
gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon,opdat Deze de
eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die Hij heeft voorbestemd,
heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij
rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 249
Evangelie: Matteüs 13,44-52 of 13,44-46
In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Het Rijk der hemelen gelijkt op een
schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem
weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en
kocht die akker. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman, op
zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote waarde had
gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar. (Ook
gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet dat in zee geworpen, vissen
van allerlei soorten bijeenbracht. Toen het vol was trok men het op het
strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in
manden te doen; de slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het
ook gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken om
de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te
werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles
begrepen?” Zij antwoordden Hem: “Ja.” Hij zei hun: “Daarom is iedere

schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der hemelen, gelijk aan een
huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.”)
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 265
Verkondiging
Geloofsbelijdenis: GvL 722 (gebeden, allen gaan staan t/m voorbeden)
Voorbeden
Offerande/collecte
Prefatie 6 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:
Sanctus/Heilig, heilig, heilig
Eucharistisch gebed IIB (zie inlegvel)
Acclamatie: GvL nr. 301a
Onze Vader (gebeden)
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook

wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar
verlos ons van het kwade.

Vredeswens
Agnus Dei/Lam Gods
Communielied: GvL nr. 565 Zingt voor de Heer van liefde en trouw
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL nr. 567b Zolang er mensen zijn op aarde

Op vrijdag 4 augustus organiseert de pastoor van Ars kerk (parochie de 4
Evangelisten) een Abdijdag ter ere van de naamgever van onze kerk. Deze 2e
Abdijdag staat in het teken van de gezamenlijke luthers-katholieke herdenking
van 500 jaar Reformatie dit jaar. Derhalve zal de dag mede gestalte worden
gegeven door ds. Trinette Verhoeven, naast pater dr. Frans Vervooren, ocd.
Wij heten alle parochianen van RK Den Haag Noord én Den Haag Zuid hartelijk
welkom; evenals die van de Kloosterkerk! Uiteraard zullen ook leden van de
Evangelisch-Lutherse gemeenschap aanwezig zijn.
Achterop de borden en op de website vindt u meer informatie.
Achterop de tafels ligt het nieuwe parochieblad Stella Maris

Vanaf deze week zijn er tot begin september geen
ochtendvieringen in de Fatimakapel.

