
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger:       Parochievicaris Johnny Rivadeneira-Aldás 
 
Gemengdkoor zingt:    Missa Festiva van A. Gretchaninoff                                
                           olv. organist/dirigent Wim Hazeu 
 
Spaanskoor zingt enkele liederen in het spaans 
 



 

 

Voor aanvang viering: Spaanslied 
 
Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 568 Zomaar een dak boven wat hoofden 

Begroeting 
 
Schuldbelijdenis nr. 703 
 
Kyrie 
 
Gloria 
 
Openingsgebed (allen gaan staan) 
 
Eerste lezing: uit het boek Spreuken 4,1-9 (Nederlands gelezen) 

Luistert, zonen, naar de vermaning van een vader; weest aandachtig, opdat 
gij inzicht verwerft, want een weldadig weten deel ik u mee: legt mijn 
lering niet naast u neer. Want toen ik nog mijn vaders kind was, mijn 
moeders jeugdige, enige zoon, onderrichtte hij mij en sprak hij tot mij: 
‘Laat uw hart mijn woorden opnemen en onderhoud mijn voorschriften: 
dan zult gij leven. Doe wijsheid op, doe inzicht op, vergeet niet de woorden 
van mijn mond en wijk er niet van af. Verlaat de wijsheid niet en zij zal u 
bewaren; heb haar lief en zij zal u behoeden. Het begin van de wijsheid is: 
verwerf wijsheid, verwerf inzicht en geef daar zelfs uw hele bezit voor. 
Houd haar hoog en zij zal u verheffen; zij zal u verheerlijken, als gij haar 
omarmt. Zij legt om uw hoofd een liefelijke krans en verschaft u een 
prachtige kroon.’ 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 

Lectura del libro de los Proverbios (4,1-9)  

Escuchad, hijos, la instrucción del padre, estad atentos para aprender 
inteligencia, porque es buena la doctrina que os enseño; no abandonéis mi 



 

 

lección. También yo fui hijo para mi padre, tierno y querido a los ojos de mi 
madre, él me enseñaba y me decía:Retén mis palabras en tu corazón, 
guarda mis mandatos y vivirás. Adquiere la sabiduría, adquiere la 
inteligencia, no la olvides, no te apartes de los dichos de mi boca. No la 
abandones y ella te guardará, ámala y ella será tu defensa. El comienzo de 
la sabiduría es: adquiere la sabiduría, a costa de todos tus bienes adquiere 
la inteligencia. Haz acopio de ella, y ella te ensalzará; ella te honrará, si tú la 
abrazas; pondrá en tu cabeza una diadema de gracia, una espléndida 
corona será tu regalo. 
Palabra de Dios. 
 

  Psalm 23-III 

Tweede lezing: 1 Korintiërs 1, 26-31 (Spaans gelezen) 

Broeders en zusters, Denkt aan uw eigen roeping. Naar menselijke 
maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen machtig, niet velen van 
hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren 
om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God 
uitverkoren om het sterke te beschamen; wat voor de wereld van geringe 
afkomst is en onbeduidend, heeft God uitverkoren; wat niets is om teniet 
te doen wat iets is, opdat tegenover God geen mens zou roemen op 
zichzelf. Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus, die van Godswege heel onze 
wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, heiliging en verlossing. Daarom, 
zoals er geschreven staat: ‘Als iemand wil roemen laat hem roemen op de 
Heer.’ 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1,26-31)  

Hermanos, fijaos en vuestra asamblea, no hay en ella muchos sabios en lo 
humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, 
lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil 
del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha 
escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para 
anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia 



 

 

del Señor. Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha 
hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así – 
como dice la Escritura – el que se Gloríe, que se Glorie en el Señor. Palabra 
de Dios. 
 
Vers voor het Evangelie: GvL nr. 257 
 
H. Evangelie volgens: Mattheus 13, 44-46 (Nederlands en Spaans gelezen) 
  
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. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (13,44-46) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: El reino de los cielos se parece a un 
tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, 
lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino 
de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al 
encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. 
Palabra del Señor. 
 
Acclamatie GvL nr. 265 
 
Verkondiging 
 
Credo III nr. 812 (allen gaan staan tot na de voorbede) 

Voorbede (Nederlands en Spaans) 

Collecte:  
Nu wordt de tafel voor de Eucharistie klaargemaakt. 



 

 

Wij sluiten ons daarbij aan met de collecte. De inzameling der gaven is 
bestemd voor de voortgang van het werk in onze locatie en voor het 
onderhoud van onze Agneskerk. Uw bijdrage naar kunnen wordt  
zeer op prijs gesteld. Wilt u de mandjes aan elkaar doorgeven? 
Dank voor uw bijdrage. 
 
Koorzang 
 
Gebed over de gaven (allen gaan staan tot Sanctus) 

Prefatie van de H. Agnes 

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. Want uw martelares Agnes heeft Christus nagevolgd, en uw Naam 
beleden tot in de dood; haar bloed verkondigt uw grote daden; zo komt uw 
kracht in zwakheid tot ontplooiing, en maakt Gij onze broosheid sterk om 
van U te getuigen, door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de 
hemel, verheerlijken wij U op aarde zolang er woorden zijn en zingen U toe 
vol vreugde:  
 
Sanctus 

Eucharistisch gebed XIIB nr. 744 blz. 829 (allen gaan staan) 

Acclamatie na consecratie: GvL. nr. 306 

Priester: (gezongen)  Per ipsum et cum ipso…. 

Pater Noster: 

Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum 
tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum 
quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos 
dimittibus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentastionem, sed libera 
nos a malo. 
 



 

 

Gebed om vrede 

Vredewens 

Agnus Dei 

Communie uitreiking (spaanse liederen) 

Communielied: Spaans 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied:  Agneslied 

Laat ons op blijde wijze bij dit St. Agnesfeest  

de kleine maged prijzen, die ‘n voorbeeld is geweest. 

Refr:  Agnes eren wij, Agnes vieren wij,  
        de maagd en martelares,  
             onze kerke-patrones  
 
Wie heeft ons meer gegeven,meer vreugde liefde en licht!  

Bestrale altoos ons leven uw heerlijk aangezicht. Refrein  

Laat ons op blijde wijze bij dit St. Agnesfeest  

met dank de Vader prijzen, de Zoon, de Heil’ge Geest. Refrein 

 

Laudate Dominum van Joop Schouten 

 

Na afloop is er koffie en thee achterin de kerk 

 



 

 

De voedselbank wil in januari DE-punten inzamelen om deze voor de 
klanten van de voedselbank bij Douwe Egberts in te wisselen voor pakken 
koffie. Heeft u thuis nog DE-punten liggen, die u toch niet gebruikt en die u 
nog niet voor de voedselbank hebt meegenomen, doe dat dan volgende 
week. Het is dan de laatste gelegenheid. Deponeer ze in het speciale 
mandje op de tafel, waar u de devotiekaarsen kunt kopen. U kunt daar 
andere mensen blij mee maken. 
 
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. 
 
De beide parochies van Den Haag hebben besloten om in september 2017 
gezamenlijk een bedevaartreis naar Lourdes te maken. Achter in de kerk 
vindt u de folders met meer informatie. 
 
Woensdagmoren is er weer een Bezinningsochtend. Vanaf 9.45 bent u 
welkom op de pastorie. De ochtend duurt van 10 tot 12 uur. 
Pastoraalwerkster Marijke Witteman leidt de ochtend. 
Het onderwerp waarover we in gesprek gaan zal zijn: 
Beeld van God in tekst en lied. 
 


