
       
          

Voor aanvang viering: GvL nr. 538 Vernieuw Gij mij o eeuwig licht 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 100-II Treedt aan! Zegent de Heer 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Jesaja 58,7-10 

Dit zegt de Heer: “Deel uw brood met de hongerigen, neem de 
dakloze zwervers op in uw huis, kleed de naakten die gij ziet, en keer 
u niet af van uw medemensen. Dan zal uw licht stralen als de 
dageraad, uw genezing zal voorspoedig zijn; uw gerechtigheid zal 
voor u uitgaan, de glorie van de Heer u op de voet volgen. Wanneer 
gij dan tot de Heer bidt, zal Hij u verhoren, wanneer gij dan tot Hem 
roept zal Hij antwoorden: “Hier ben ik”. Wanneer gij uit uw midden 
de onderdrukking verwijdert en de dreigende vingers en de 
kwaadsprekerij, wanneer gij uw hart voor de hongerige opent en de 

5
e
 zondag door het jaar A 

zondag  5 februari 2017 

Voorganger: kap. J. Rivadeneira Aldás 

mmv. dameskoor:  

 

 



mistroostige verzadigt, dan straalt uw licht in de duisternis, dan 
wordt uw nacht als de middag.” Zo spreekt de almachtige Heer. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 128-I 

2e Lezing: 1 Korintiërs 2,1-5 

Broeders en zusters, toen ik u het getuigenis van God kwam 
verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of 
geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te 
brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien voelde ik 
mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde, 
had niets te danken aan de overredingskracht van de 'wijsheid', maar 
het getuigde van de kracht van de Geest: uw geloof moest niet 
steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 257 

Evangelie: Matteüs 5,13-16 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Gij zijt het zout der aarde.  
Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal men dan zouten?  
Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de 
mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan 
niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch 
ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar 
men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in 
huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, 
opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken 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 en Eucharistisch gebed VI nr. 732 blz. 808 

Sanctus 

Eucharistisch gebed: VI (vervolg) 

Acclamatie: GvL nr. 306 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 404 Alleen wie het gegeven is 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 635 Te doen gerechtigheid (mel. 575) 

Na afloop kunt u vooraan in de kerk de Blasiuszegen ontvangen. 

 

 



 

Op onze website rkdenhaag.nl staat een enquête over de 
communicatiemiddelen van onze parochie. Er wordt gevraagd naar 
de mening over social media, de informatie op de website en 
vormgeving van de Stella Maris. De enquête zal tot eind februari 
online staan. We hopen zoveel mogelijk reacties te krijgen om echt 
een goed beeld te krijgen wat onze parochianen vinden van onze 
website, parochieblad etc. 
Input uit deze enquête wil het parochiebestuur gebruiken om te 
kijken hoe en wat ze kunnen verbeteren aan de diverse 
communicatiemiddelen. 
 

De beide parochies van Den Haag hebben besloten om in september 
2017 gezamenlijk een bedevaartreis naar Lourdes te maken. Achter 
op de tafels vindt u de folders met meer informatie. 
 

Dit jaar zijn er twee 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. 
 

Maandagavond is er weer Geloven Nu, aanvang 20.00uur  in de 
pastorie. 

 

Na afloop van deze viering kunt u de Blasiuszegen ontvangen. 
 


