
        
 Voor aanvang viering: GvL nr. 401 Aanbidt en dankt 

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 Maleachi 1,14b-2,2b.8-10 

 “Ik ben een grote koning - zegt de Heer van de hemelse machten -  
en mijn naam wordt gevreesd onder de volken. Daarom geldt voor 
u, priesters, dit besluit: Wanneer gij niet luistert en wanneer gij u 
niet bekommert om de glorie van mijn naam - zo spreekt de Heer 
van de hemelse machten -, dan laat Ik een vloek over u komen, dan 
vervloek Ik de zegeningen, die u gegeven zijn. Gij zijt van de weg 
afgeweken en hebt door uw lering velen laten struikelen; gij hebt 
het verbond met Levi teniet gedaan, - zo spreekt de Heer van de 
hemelse machten -. Daarom zal Ik zorgen dat gij bij het hele volk 
verguisd en versmaad wordt, omdat gij mijn wegen niet hebt 
bewandeld en in uw lering de mensen naar de ogen hebt gezien. 
Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons 
geschapen? Waarom bedriegen wij elkaar dan en schenden wij 
daarmee het verbond, dat met onze vaderen is gesloten?” 

31
e
  zondag door het jaar A 

Zondag  5 november 2017 

Voorganger: parochievicaris A. vd. Helm 

m.m.v dameskoor:   

 



Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 131 (gelezen) 

Refrein: Heer, bewaar mijn hart in vrede bij U 

Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer, mijn ogen kijken niet verwaand. 
Ik streef ook niet naar grote daden, hoger dan ik reiken kan. (R) 
 
De stormen zijn bedaard in mij en vredig is mijn geest. Zoals een 
kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij. (R) 
 
Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer van nu af voor altijd. (R) 
 
2e Lezing: 1 Tessalonicenzen 2,7b-9.13 

Broeders en zusters, wij zijn zachtzinnig met u omgegaan  
als een moeder die haar kinderen voedt en koestert.  
We waren u zo innig genegen, dat wij u graag met het evangelie van 
God ons eigen leven hadden geschonken; zo lief waart gij ons 
geworden. Gij herinnert u toch, broeders en zusters, onze moeite en 
inspanning. Terwijl wij u het evangelie van God verkondigden,  
hebben wij dag en nacht gewerkt om maar niemand van u tot last te 
zijn. En daarom danken wij God zonder ophouden, dat gij het 
goddelijk woord der prediking van ons hebt ontvangen en aanvaard,  
niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is:  
het woord van God; en het blijft werkzaam in u die gelooft. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr.241 

Evangelie: Matteüs 23,1-12 

In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlingen: “Op de 
leerstoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de Farizeeën 
plaats genomen. Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen, 
maar handelt niet naar hun werken; want zelf handelen ze niet naar 



 hun woorden. Zij maken bundels van zware, haast ondraaglijke 
lasten en leggen die de mensen op de schouders, maar zelf zullen ze 
er geen vinger naar uitsteken. Alles wat zij doen, doen zij om bij de 
mensen op te vallen; zij maken immers hun gebedsriemen breed en 
hun kwasten groot, ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden 
en de voornaamste zetels in de synagogen, ze laten zich graag 
groeten op de markt en willen door de mensen “rabbi” genoemd 
worden. Maar gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar 
een Meester en gij zijt allen broeders. En noemt niemand van u op 
aarde “vader”; gij hebt maar één Vader, de hemelse. En laat u ook 
geen “leraar” noemen; gij hebt maar één leraar, de Christus. Wie de 
grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. Alwie zichzelf verheft, zal 
vernederd en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 269 

Verkondiging 

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

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie IV zondagen door het jaar 

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, door Christus onze Heer. Door mens te worden 
heeft Hij de oude mensheid een nieuwe jeugd geschonken, en door 
het lijden te aanvaarden heeft Hij onze zonden uitgewist. De 
toegang tot het eeuwig leven heeft Hij vrij gemaakt door uit de 
doden te verrijzen; door naar U, zijn Vader, op te gaan heeft Hij de 
poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft. Daarom, met alle 
engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er woorden 
zijn en zingen U toe vol vreugde:                     
                                                                 



 Sanctus 

Eucharistisch gebed VI nr. 732 blz. 808 

Acclamatie: GvL nr. 310c 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 428 Deze wereld omgekeerd 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 651 Wie in de schaduw Gods mag wonen 

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. 
 

GELOVEN NU 
Maandagavond om 20.00 uur is er weer Geloven NU. 
 
OUDERAVOND 1e H. COMMUNIE 
Donderdagavond 9 november om 20.00 uur is er een ouderavond 
voor de ouders van de 1e H. Communicanten voor 2018. 
Inschrijfformulieren liggen achterop de tafel. 
                                                                                                                                                        


