
       

Voor aanvang viering: GvL nr. 584 De dag gaat open 

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

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Heer ontferm U: GvL nr. 224 

Lofzang:  Eert God die onze vader is (mel. GvL nr. 401)  

Eert God die onze Vader is, 
Weest allen welgemoed. 
Looft Hem, gij zult in vrede zijn, 
aanbid al wat Hij doet. 
U, Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij 
Dank voor uw heerlijkheid. 

Lam Gods dat onze zonden draagt, 
neem deze lof zang aan. 
Gedenk ons in uw koninkrijk, 
want Jezus is uw naam. 
Gij die voor ons ten beste spreekt, 
Messias, onze Heer. 
O eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer. 

 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

 
1e Lezing: Jesaja 53,10-11 
 
De Heer heeft besloten zijn dienaar te vernederen en hem te doen lijden. 
Waarlijk, hij gaf zijn leven als zoenoffer maar hij zal een nageslacht zien en 
het raadsbesluit van de Heer komt door hem tot vervulling. Na zijn lijden 
zal hij het licht zien en verzadigd worden. Door zijn zwoegen zal mijn 
rechtvaardige dienaar velen rechtvaardigen. Hij zal zich belasten met hun 
fouten.       Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang/psalm: 33 (refrein II) 

2e Lezing: Hebreeën 4,14-16 

Broeders en zusters, nu wij een verheven hogepriester hebben,  
een die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, nu moeten wij 
vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een hogepriester die in 
staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei 
manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de 
zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods 
genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 257 

Evangelie: Marcus 10,35-45 of 10,42-45 

(Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,  
naar Hem toe en zeiden: “Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij 
U vragen.” Hij antwoordde hun: “Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?” Zij 
zeiden Hem: “Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de 
ander aan uw linkerhand moge zitten.” Maar Jezus zei hun: “Ge weet niet 
wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en met het 
doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt word?” Zij antwoordden 
Hem: “Ja, dat kunnen wij.” “Inderdaad, - gaf Jezus toe - de beker die Ik 
drink zult gij drinken, en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word, zult 
gij gedoopt worden; maar het is niet aan Mij u te doen zitten aan mijn 
rechter- of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is 
bereid.” Toen de tien anderen dit hoorden, werden ze kwaad op Jakobus 
en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen:) “Gij weet dat 
zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren en 
dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet 
het geval zijn; wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn, en 
wie onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen, want ook de 
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen 
en om zijn leven te geven als losprijs voor velen.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God 
 
Acclamatie: GvL nr. 270a 

Verkondiging 



Geloofsbelijdenis GvL nr. 271 gebeden (allen gaan staan) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

 

Prefatie 1 van de zondagen nr. 724 blz. 796 

Heilig, heilig GvL nr. 294 

Eucharistisch gebed IIIB nr. 729 blz. 801 

Acclamatie na de consecratie: GvL nr. 310a 

Onze Vader: (gebeden) 

Vredeswens 

Lam Gods GvL. nr. 334 

Communielied: GvL nr. 528 Waar vriendschap heerst 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen-Zegen 

Slotlied: O Sterre der zee 

O reinste der scheps'len, O moeder en Maagd, 
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt 
Maria, aanhoor onze vurige bêe 
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee 
O Sterre der zee, o Sterre der zee 
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee 
 
Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan 
Is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan 
Bedaar, o Maria, de storm op uw bêe 
Stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee 
O Sterre der zee, o Sterre der zee 
stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee 
Maria, als gij onze schreden geleidt 



Schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd 
Dan landen wij veilig ter hemelse rêe 
En danken u eeuwig, o Sterre der zee 
O Sterre der zee, o Sterre der zee 
en danken u eeuwig, o Sterre der zee 

  

 
 

Vrijdag 2 november is het Allerzielen. Wij vieren dit ’s avonds met een 
gezamenlijke viering om 19.30 uur. Tijdens deze viering kunt u een kaars 
opsteken ter nagedachtenis aan een dierbare. U kunt één gratis 
misintentie opgeven. Achterin de kerk zitten na afloop enkele leden van de 
Pastorale Werkgroep om uw intentie te noteren. 
 
Vandaag, op wereldmissiedag, wordt onze speciale aandacht gevraagd 
voor de katholieke Kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben de 
christenen het zwaar door armoede, analfabetisme, religieus geweld en 
terroristische aanslagen. Met name vrouwen en meisjes lopen groot 
gevaar slachtoffer van geweld te worden. De katholieke Kerk draagt met 
haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan. 
Ook zet de Kerk zich in op het gebied van vredeswerk en verbetering van 
vrouwenrechten. Ons wordt gevraagd het werk van de katholieke Kerk in 
Pakistan financieel te steunen. Daarom zal er na de viering een 
deurcollecte worden gehouden. De opbrengst daarvan is bestemd voor 
hulp aan de katholieke Kerk in Pakistan. Laat de Kerk in Pakistan niet in de 
steek; geef straks een royale bijdrage aan de deurcollecte. 
 
Woensdagmorgen is de eerste Bezinningsochtend. Op de tafel vind u een 
folder met meer informatie. 
 
Zaterdag 3 november vind om 11.00 uur de boekpresentatie van Ronald 
van Berkel plaats in de Agneskerk. 

Op zaterdag 10 november vind de diakenwijding van Henk van Zoelen 
plaats in Rotterdam. Als parochie willen wij in grote getale de 
diakenwijding bijwonen. Er zal een bus vertrekken om 10.00 uur vanaf het 
kerkplein van de  H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat 65a. De bus 
vertrekt na de receptie om 14.30 uur vanuit Rotterdam weer terug. De 
kosten zijn € 5,-. Opgeven bij het parochiesecretariaat, tel:070-8209866 of 
per mail: parochiesecretariaat@rkdenhaag,nl 

tel:070-8209866

