
        
 Voor aanvang viering: GvL nr. 584 Morgenlied 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 538 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing Jesaja 5,1-7 

Ik wil zingen voor mijn vriend, zingen het lied van mijn vriend en zijn 
wijngaard. Mijn vriend had een wijngaard, die lag op een vruchtbare 
helling. Hij spitte hem om en maakte hem vrij van stenen, hij plantte 
er uitgelezen wingerden; in het midden bouwde hij een toren en hij 
kapte er een perskuip uit. Toen hoopte hij druiven te krijgen, maar 
de wijngaard gaf enkel wilde vruchten. En nu, inwoners van 
Jeruzalem, mannen van Juda, nu moet gij de rechters zijn over mij 
en mijn wijngaard! Wat had ik nog meer kunnen doen voor mijn 
wijngaard en heb ik voor hem niet gedaan? Ik had op druiven 
gehoopt! Waarom geeft hij mij wilde vruchten? Ik zal u dan nu 
vertellen wat ik ga doen met mijn wijngaard. Ik haal zijn omheining 
weg, dat hij kaalgevreten kan worden. Ik maak zijn muren stuk, dat 
hij platgetrapt kan worden . Ik maak van hem een verwilderd stuk 
grond; hij wordt niet langer gesnoeid en met geen hak meer bewerkt;  
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distels en dorens schieten er op, en aan de wolken verbied ik hun regen op 
hem te laten vallen. De wijngaard van de Heer der hemelse machten is het 
huis Israël.     Woord van de Heer. – Wij danken God 
 
Tussenzang/psalm: 80 (gelezen) 

Refrein: De wijngaard des heren is het huis van Israël 

2e Lezing: Filippenzen 4,6-9 

Broeders en zusters, weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend 
worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede 
van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten 
behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, houdt uw 
aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en 
rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. En 
brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat gij van mij hebt 
gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 247 

Evangelie: Matteüs 21,33-43 

In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: 
“Luistert naar deze gelijkenis: Er was eens een landeigenaar, die een 
wijngaard aanlegde; hij zette er een heining omheen, hakte een wijnpers 
erin uit en bouwde een wachttoren. Daarop verpachtte hij hem aan 
wijnbouwers en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst 
gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de 
opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn 
dienaren vast. Zij mishandelden de een, doodden de ander en stenigden 
een derde. Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eersten; maar 
zij behandelden hen op dezelfde manier. Ten slotte stuurde hij zijn zoon 
naar hen toe, in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. 
Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: Dat is 
de erfgenaam; vooruit, laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis 
toeëigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en 
doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij 
dan wel met die wijnbouwers doen?” Ze antwoordden Hem: “Hij zal die 
 



misdadigers een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan 
andere wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst op de vastgestelde 
tijd zullen afdragen.” Toen sprak Jezus tot hen: “Hebt gij nooit in de Schrift 
gelezen: De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de 
hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is 
wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg Ik u: het Rijk Gods zal u ontnomen 
worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 262 

Verkondiging 

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

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie van de heilige Maagd Maria I 

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, en nu verheerlijken wij U bij de gedachtenis van de heilige Maagd 
Maria, Sterre der Zee, die, overschaduwd door de heilige Geest; uw Woord 
ontvangen heeft en in haar schoot gedragen; zij heeft de luister van haar 
maagdelijkheid bewaard, het levenslicht heeft zij geschonken aan Hem die 
wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus onze Heer. Door wie 
de engelen, de machten en de krachten, eenstemmig van U spreken, 
huiverend U aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen 

meeklinken in dit koor, wij smeken U - en dat ook onze hulde wordt 
gehoord als voor uw troon dit lied wordt aangeheven: 

Sanctus 

Eucharistisch gebed XIIA nr. 743 blz. 827   Acclamatie: GvL nr. 301b 

Pater Noster: GvL nr. 820   Vredeswens 

Agnus Dei 



Communielied: GvL nr. 565 Zingt voor de Heer van liefde en trouw 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: 555 Wij groeten u, o Koningin 
 

 

In oktober, de wereldmissiemaand,  gaat dit jaar onze aandacht uit 
naar de katholieke gelovigen in Burkina Faso in West-Afrika. De 
armoede in Burkina Faso is erg groot. Het is zelfs een van de armste 
landen ter wereld.  Missio steunt dit jaar drie projecten van 
priesters, zusters en catechisten in Burkina Faso. In de folder, in 
deze Gaandeweg, kunt u het e.e.a. lezen over deze projecten. Missio 
vraagt ons deze projecten in Burkina Faso financieel te willen 
steunen. Daarom zal er volgende week zondag een deurcollecte 
worden gehouden.  Neem volgende week dus wat extra geld mee 
voor de deurcollecte. 
 
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. 
 
Achterop de tafels liggen inschrijfformulieren voor de 1e H. 
Communie en het H. Vormsel in 2018. Ook ligt er het nieuwe 
parochieblad en AgnesNieuws. 
 


