
 

     

Voor aanvang viering: GvL nr. 635 Te doen gerechtigheid 

Welkomstwoord door de lector 
 
Intredelied: GvL nr. 27 De herder is mijn licht en mijn heil 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Sirach 27,4-7 
 

Als men de zeef schudt, blijft het kaf. En in het spreken ontdekt men 
het boze van de mens. Het werk van de pottenbakker wordt 
beproefd door de oven, en de mens door wat hij zegt in het gesprek. 
Aan de vruchten van de boom erkent men de boomgaard, en aan de 
woorden van de mens zijn gezindheid. Prijs daarom geen mens 
vóórdat hij gesproken heeft, want eerst op grond daarvan kan men 
een mens beoordelen. 
Woord van de Heer.- Wij danken God 
 
Tussenzang/psalm: 92 
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e
  zondag door het jaar C 
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Voorganger: kap. J. Rivadeneira Aldás 

m.m.v. dameskoor 



 

2e Lezing: 1 Korinte 15,54-58 

 

Broeders en zusters, wanneer het vergankelijke met 
onvergankelijkheid is gekleed en het sterfelijke met onsterfelijkheid, 
dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan: “De dood is 
verslonden, de zege is behaald! Dood, waar is uw overwinning? 
Dood, waar is uw angel?” De angel van de dood is de zonde en de 
kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt, die ons de 
overwinning geeft door Jezus Christus, onze Heer. Daarom geliefde 
broeders en zusters, weest standvastig en onwankelbaar en gaat 
altijd voort met het werk des Heren; gij weet toch dat uw 
inspanning, dank zij Hem, niet vergeefs is. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 260 

Evangelie: Lucas  6,39-45 
 
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: “Kan soms 
de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? 
De leerling staat niet boven zijn meester; maar hij zal ten volle 
gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Waarom kijkt ge naar de 
splinter in het oog van uw broeder en waarom slaat ge geen acht op 
de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: 
Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in 
uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw 
eigen oog, dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen 
verwijderen die in het oog van uw broeder zit. Er bestaat geen 
goede boom die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke 
boom die goede vruchten voortbrengt. Een boom immers kent men 
aan zijn vruchten; men plukt geen vijgen van dorens, men oogst 
geen druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt het goede 
te voorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart; maar een slechte 
brengt het slechte te voorschijn uit zijn schat van slechtheid; want 
waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 



Acclamatie: GvL nr. 264 

Verkondiging 

Credo III  (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie IIC GvL nr. 728 blz. 799 

Sanctus 

Eucharistisch gebed IIC GvL nr. 728 blz. 800  

Acclamatie: GvL nr. 303 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: Gij die mijn wezen. Tekst: H. Jongerius – muziek: J. Raas  

1 Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt,  
de woorden die nog schuilgaan in mijn mond,  
mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij:  
hoe wonderlijk is uw geheim voor mij.  
 
2 Gij die mij ziet vanaf de moederschoot,  
mij aan het licht roept in het morgenrood,  
mij hebt gekend, bemind van meet af aan:  
hoe ontzagwekkend is voor mij uw naam.  
 

3 Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U,  
Gij meldt U in mijn hartslag hier en nu,  
als adem die mij sterkt en voort doet gaan:  
wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam ?  
 
4 Geef dan mijn woorden en mijn daden kracht,  
herschep mij in het duister van de nacht:  
dat ik als mens mag leven in uw licht  
en eenmaal schouwen zal uw aangezicht. 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 580 Het lied gerechtigheid (couplet 1,3,5 en 6) 



Aswoensdag 
Woensdag 6 maart is het Aswoensdag. Er is ’s avonds om 19.30 uur 
een gezamenlijke eucharistieviering met aswijding en asoplegging. 
’s Morgens is er geen viering in de Fatimakapel. 
 
Geloven NU 
Donderdagavond 7 maart is er weer Geloven Nu. Aanvang 20.00 uur 
in de pastorie. 
 
Bezoek parochiebestuur 
Het parochiebestuur wil ieder jaar elke geloofsgemeenschap van de 
parochie bezoeken en na de viering in contact komen met de parochianen. 
Op zondag 10 maart zal het bestuur, na de gezamenlijke mis van 11.00 uur, 
achter in de kerk aanwezig zijn om met de parochianen van de 
Agnesgemeenschap van gedachten te wisselen. Zij horen graag de vragen 
waar u mee zit en zullen ook uitleg geven  over de toekomstplannen van de 
parochie.  Dit alles onder het genot van koffie of thee.  
 
Inschrijving Willibrordkamp gestart 
Achterop de tafels liggen flyers en inschrijfformulieren voor het 
Willibrordzomerkamp deze zomer. Op de website is meer informatie over 
dit kamp te vinden. Kijk hiervoor bij de geloofsgemeenschap van de Agnes 
of Willibrord. 
 
Ontmoeting in De Overkant 
Elke zondag na de viering is De Overkant (Newtonstraat 405) 
geopend om onder het genot van koffie of thee nog even na te 
praten en elkaar te ontmoeten. 
 
 
 

Wilt u betrokken blijven bij het wel en wee van uw parochie: neem elke 
week 5 minuten de tijd voor het nieuws op www.rkdenhaag.nl.   

Dan mist u niks. 

 

http://www.rkdenhaag.nl/

