
       

Voor aanvang viering: GvL nr. 507 Nu nog met halve woorden 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 446 God heeft het eerste woord 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Genesis 2,18-24 

De Heer God sprak: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft.  
Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.” Toen boetseerde de 
Heer God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht, 
en bracht die bij de mens om te zien hoe hij ze noemen zou: zoals de mens 
ze zou noemen, zo zouden ze heten. De mens gaf dus namen aan al de 
tamme dieren en aan al de vogels in de lucht en aan al de wilde beesten; 
maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet. Toen liet de Heer God 
de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep nam Hij één van zijn 
ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. Daarna vormde de Heer 
God uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, een vrouw, en bracht 
haar naar de mens. Toen sprak de mens: “Eindelijk been van mijn 
gebeente en vlees van mijn vlees! Mannin zal zij heten want uit een man is 
zij genomen.” Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat en 
zich zó aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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e
 zondag door het jaar B 

Zondag 7 oktober 2018 

Voorganger: parochievicaris  J. Rivadeneira Aldás 

m.m.v. dameskoor 



Tussenzang/psalm: 128 I 

2e Lezing: Hebreeën 2,9-11 

Broeders en zusters, wij zien hoe Jezus, die voor een korte tijd beneden de 
engelen was gesteld, nu met luister en eer gekroond is,  
omdat Hij de dood heeft verduurd. Door Gods genade kwam zijn sterven 
aan allen ten goede. God, einddoel en oorsprong van alle dingen, wil vele 
kinderen tot de hemelse heerlijkheid leiden; was het dan niet passend dat 
Hij de aanvoerder die hen redt niet dan door lijden tot de voleinding 
bracht? Want Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben één en 
dezelfde oorsprong; daarom schrikt Hij er ook niet voor terug hen zijn 
broeders te noemen. Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 260 

Evangelie: Marcus 10,2-16 of 10,2-12 

In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen: “Staat het een man vrij 
zijn vrouw te verstoten?” Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen. Hij 
antwoordde hun met een wedervraag: “Wat heeft Mozes u 
voorgeschreven?” Zij zeiden: “Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief 
op te stellen en haar weg te zenden.” Doch Jezus antwoordde hun: “Om de 
hardheid van uw hart heeft hij die bepaling voor u neergeschreven. Maar 
in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt. 
Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan 
zijn vrouw en deze twee zullen één vlees worden. Zo zijn zij dus niet langer 
twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, 
mag een mens niet scheiden.” Thuis ondervroegen de leerlingen Hem 
nogmaals daarover. Hij sprak tot hen: “Wie zijn vrouw wegzendt en een 
andere huwt maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. En 
wanneer zij haar man verlaat en een andere huwt begaat zij echtbreuk.” 
(De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou 
aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus dit zag, zei Hij 
verontwaardigd: “Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet 
tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods. 
Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal 
er zeker niet binnengaan.” Daarop omarmde Hij ze en zegende hen terwijl 
Hij hun de handen oplegde.) 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 V zondagen door het jaar 

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. Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat; Gij hebt tijden 
en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw beeld. Heel uw 
wonderlijke schepping hebt Gij aan hem onderworpen: in uw Naam mag 
hij over alles heersen en U altijd prijzen om het werk van uw handen, door 
Christus onze Heer. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en 
aanbidden wij U en zingen vol vreugde: 
 
Sanctus 

Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806 

Acclamatie: GvL nr. 301a 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 443 Een huwelijkslied 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 



Slotlied: GvL nr. 445 God groet u, zuiv’re bloeme 

Ochtendvieringen 
Vanaf dinsdag zijn er weer ochtendvieringen in de Fatimakapel. 
 
Parochiedag 
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! 
 
Geloofs- en Ontmoetingsdag RK Den Haag 
Op woensdag 17 oktober 2018 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.  
 
Geloven Nu 
Donderdagavond is de eerste avond van de reeks Geloven NU bijeenkomsten. 
De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 staat de koffie/thee klaar. Het thema 
van deze avond is: Adam en Eva Gn 1 - 2 -3. Meer informatie op het prikbord. 
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