
        
 

Voor aanvang viering: GvL nr. 584 Morgenlied 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 18 Heer, U heb ik lief 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing:  Wijsheid 7,7-11 

Ik bad en inzicht werd mij geschonken, ik smeekte en de geest der 
wijsheid kwam over mij. Ik verkoos haar boven scepters en tronen,  
en in vergelijking met haar beschouwde ik rijkdom als niets; zelfs de 
kostbaarste steen stelde ik met haar niet gelijk, want alle goud is 
vergeleken met haar slechts stof, en zilver niet meer dan slijk.  
Ik hield van haar meer dan van gezondheid en schoonheid, en ik 
stelde haar boven het licht. Want de glans die zij uitstraalt verbleekt 
nooit. Met haar vielen mij alle goederen ten deel en dank zij haar 
verwierf ik rijkdom zonder tal. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang/psalm: 104 

2e Lezing: Hebreeën 4,12-13 

Broeders en zusters, het woord van God is levend en krachtig.  
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en het dringt door tot 
het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het 
ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens. Geen schepsel 
is voor Hem verborgen, alles ligt open en bloot voor zijn ogen. Aan 
Hem hebben wij rekenschap af te leggen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 257 

Evangelie: Marcus 10,17-30 of 10,17-27 

Toen Jezus zich weer op weg begaf kwam er iemand aanlopen  
die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg: “Goede Meester,  
wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Jezus 
antwoordde: “Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed dan 
God alleen. Ge kent de geboden: Gij zult niet doden, gij zult geen 
echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, gij 
zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder.” Hij gaf Hem 
ten antwoord: “Dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.”  
Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: “Eén ding ontbreekt u:  
ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge 
een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen.”  
Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen omdat hij vele 
goederen bezat. Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en 
zei tot hen: “Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben het 
Koninkrijk Gods binnen te gaan!” De leerlingen stonden verbaasd 
over wat Jezus zei. Daarom herhaalde Hij: “Kinderen, wat is het 
moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Voor een kameel is het 
gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke 
in het Koninkrijk Gods te komen.” Toen waren ze nog meer 
verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: “Wie kan dan nog gered 



worden?” Jezus keek hen aan en zei: “Dit ligt niet in de macht der 
mensen maar wel in die van God: want voor God is alles mogelijk.” 
(Daarop nam Petrus het woord en zei: “Zie, wij hebben alles 
prijsgegeven om U te volgen.” Jezus antwoordde: “Voorwaar, Ik zeg 
u: er is niemand die huis, broers en zusters, moeder, vader, kinderen 
of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven of 
hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, broers, 
moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, 
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.”) 
Woord van de Heer. – Wij danken God.  
 
Acclamatie: GvL nr. 270a 

Verkondiging 

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

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie: XIIB nr. 744 blz. 829 

Sanctus 

Eucharistisch gebed:  XIIB nr. 744 blz. 829 

Acclamatie: GvL nr. 301a 

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. 445 God groet u, zuiv’re bloeme 

Geloofs- en Ontmoetingsdag RK Den Haag 
Woensdag 17 oktober as is er in de Emmauskerk, Leyweg 230, een 
Geloofs- en Ontmoetingsdag met als thema “Vruchtdragend”. Deze 
dag brengt de Haagse parochies van De Vier Evangelisten en Maria 
Sterre der Zee samen. Het programma bestaat uit een feestelijke 
Eucharistieviering gevolgd door een lunch, amusement, thee en 
koffie en Marialof. Aanvang is om 10.15 uur (ontvangst vanaf 9.30). 
De dag eindigt om ongeveer 16.30 uur. U bent van harte welkom! U 
kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat: e-mail: 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl telefoon: 070- 820 98 66 Als u 
geen eigen vervoer heeft en opgehaald en thuisgebracht wenst te 
worden, meld dat dan duidelijk bij uw aanmelding.  
 
Volgende week zondag kunt u na de viering 1 gratis misintentie opgeven 
voor Allerzielen bij de dames van de Pastorale Werkgroep achterin de 
kerk. 
 

In oktober, de wereldmissiemaand,  gaat dit jaar onze aandacht uit 
naar de katholieke gelovigen in Ethiopië. Ethiopië is een van de 
armste landen ter wereld. Missio steunt dit jaar twee projecten van 
priesters en zusters in Ethiopië. In de folder, welke bij de 
Gaandeweg is ingesloten, kunt u het e.e.a. lezen over deze 
projecten.Missio vraagt ons deze projecten in Ethiopië 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. 
 

ACHTERIN DE KERK STAAT DE VERKOOPTAFEL VAN HET AGNESGILDE 
WEER OPGESTELD. 
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