
       
Voor aanvang viering: GvL nr. 401 Aanbidt en dankt 
 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 419a Het lied van de heilige Geest 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Numeri 11,25-29 

In die dagen daalde de Heer neer in een wolk, sprak tot Mozes en 
legde een deel van de geest die op Mozes rustte, op de zeventig 
oudsten. En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij, maar 
later hebben zij het niet meer gedaan. Nu waren er twee mannen in 
het kamp gebleven. De een heette Eldad, de ander Medad. Ook op 
hen rustte de geest - zij stonden op de lijst al waren zij niet naar de 
tent gegaan - en zij profeteerden in het kamp. Een jongen ging het 
ijlings aan Mozes vertellen en zei: “Eldad en Medad zijn aan het 
profeteren in het kamp.” Jozua, de zoon van Nun, die reeds als 
jongeman in dienst van Mozes gekomen was, zei daarop tot Mozes: 
“Mijn heer, dat moet u hun verbieden.” Mozes zei hem: “Waarom 
komt u voor mij op? Ik zou willen dat heel het volk van de Heer 
profeteerde en dat de Heer zijn geest op hen legde.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang/psalm: 19-II 

2e Lezing: Jakobus 5,1-6 

Broeders en zusters, Gij die rijk zijt: weent en jammert om de 
rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren 
zijn door motten aangetast, uw goud en zilver is verroest. Die roest 
zal tegen u getuigen en als een vuur uw vlees verteren. Schatten 
hebt gij verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn. Hoort, het loon 
dat gij hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden hebben 
gemaaid roept luid, en de kreten van uw oogsters zijn 
doorgedrongen tot de oren van de Heer der heerscharen. Gij hebt 
op aarde gezwelgd en gebrast, gij hebt u vetgemest voor de dag van 
de slachting. Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord; hij 
heeft geen verweer tegen u. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 249 

Evangelie: Marcus 9,38-43.45.47-48 

In die tijd zei Johannes tot Jezus: “Meester, we hebben iemand die 
ons niet volgt, in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben 
getracht het hem te beletten omdat hij geen volgeling van ons was.”  
Maar Jezus zei: “Belet het hem niet, want iemand die een wonder 
doet in mijn Naam zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie 
niet tegen ons is, is voor ons. Als iemand u een beker water te 
drinken geeft omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: zijn loon 
zal hem zeker niet ontgaan. Maar als iemand een van deze kleinen 
die geloven, aanleiding tot zonde geeft, het zou beter voor hem zijn 
als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp. 
Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven, hak ze af; het is 
beter voor u verminkt het leven binnen te gaan dan in het bezit van 
twee handen in de hel te komen, in het onblusbaar vuur. Het is 
beter voor u kreupel het leven binnen te gaan dan in het bezit van 
twee voeten in de hel te worden geworpen. Het is beter voor u met 
één oog het Rijk Gods binnen te gaan dan in het bezit van twee ogen 



in de hel te worden geworpen,waar hun worm niet sterft en het 
vuur niet gedoofd wordt.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 270b 

Verkondiging 

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

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie en Eucharistisch gebed XIID nr. 746 blz. 833 

Sanctus 

Eucharistisch gebed XIID vervolg blz. 833 

Acclamatie: GvL nr. 301a 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communie uitreiking 

Communielied: GvL nr. 509a O Christus, woord der eeuwigheid 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 610 Heeft Hij ons bidden opgevangen 



 
De komende week zijn er geen ochtendvieringen in de Fatimakapel. 

Op zaterdag 13 oktober organiseert onze parochie Maria Sterre der 
Zee de jaarlijkse Parochiedag. Deze parochiedag vindt plaats in het 
Willibrordushuis bij de Broeders van St. Jan aan de Oude Molstraat 
35 en begint om 14.00 uur. Thema van de dag is onderlinge 
ontmoeting. Op flyer in deze Gaandeweg leest u meer over deze 
dag. Neem hem gerust mee naar huis! 

Achterop de tafels ligt het Agnesmaandbericht voor oktober. 

Avond over sexueel misbruik in de Katholieke Kerk  
 
De afgelopen tijd is de katholieke Kerk op negatieve wijze in het nieuws gekomen. 
Allerlei berichten verschenen in de media (journaal, NRC) over sexueel misbruik in 
de Katholieke Kerk. Misbruik van kinderen en jongeren door priesters en 
religieuzen in Pennsylvania (VS) Duitsland en Nederland. Ook de rol van kerkelijke 
overheden in deze pijnlijke kwesties  is uitvoerig aan de orde geweest. Veel heeft 
zich in het verleden afgespeeld en in Nederland hebben de bisschoppen en de 
oversten van religieuze orden en congregaties inmiddels veel gedaan om recht te 
doen aan de slachtoffers. Sexueel misbruik is vreselijk en beschamend en we 
veroordelen het ten zeerste! Paus Franciscus heeft hierover recent een brief 
geschreven die in iedere kerk van onze parochie Maria Sterre der Zee te verkrijgen 
was, evenals een schrijven van de Nederlandse bisschoppen.  De leden van ons 
pastoraal team hebben vele vagen van parochianen gehad over de recente 
berichten over sexueel misbruik. Het pastoraal team en het parochiebestuur 
hebben besloten een informatieavond hierover te houden over deze pijnlijke 
kwestie. Woensdag 3 oktober a.s. om 20.00 uur zal mevr. dr. Anke Bisschops  
(www.ankebisschops.nl) hierover een inleiding verzorgen en als gespreksleider 
aanwezig zijn. U bent van harte welkom: woensdagavond 3 oktober om 20.00 uur 
in het parochiecentrum bij de Paschaliskerk: Neuhuyskade 97 – 2596 XK  Den 
Haag. In verband met het aantal zitplaatsen, koffie en thee vraag ik u zich tevoren 
even op te geven. Dat kan per mail: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 
telefonisch: 070 – 820 9866. Parkeren rond het parochiecentrum is volop mogelijk 
en is gratis.     
 
Mede namens het parochiebestuur en het pastoraal team: 
 
Dolf Langerhuizen, pastoor. 
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