
       

Voor aanvang viering: spaans 

Welkomstwoord door de lector 
 
Intredelied: GvL nr. 25-III Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Deuteronomium 26,4-10 

In die dagen sprak Mozes tot het volk: “De priester zal de korf met de 
eerste veldvruchten van u aannemen en hem plaatsen voor het altaar van 
de Heer, uw God. Dan moet gij staande voor de Heer, uw God, zeggen: 
Mijn vader was een zwervende Arameër. Hij is met een klein aantal 
mensen naar Egypte gegaan. Maar terwijl hij daar als vreemdeling verbleef, 
is hij een groot, machtig en talrijk volk geworden. Toen de Egyptenaren ons 
slecht behandelden, ons verdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden, 
hebben wij tot de Heer, de God van onze vaderen, geroepen. En de Heer 
heeft ons verhoord en zich onze vernedering, ons zwoegen en onze 
verdrukking aangetrokken. Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand, 
met opgeheven arm, onder grote verschrikkingen, tekenen en wonderen. 
Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en ons dit land geschonken, een 
land van melk en honing. Daarom breng ik nu de eerste vruchten van de 
grond, die Gij, de Heer, mij hebt geschonken.” En Mozes voegde eraan toe: 
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“Dan moet ge die voor de Heer uw God neerleggen en u voor Hem 
neerbuigen.”  Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
PRIMERA LECTURA 
 
Lectura del  libro del Deuteronomio. (26, 4-10) 
 
Moisés habló al pueblo, diciendo: «El sacerdote tomará de tu mano la cesta 
con las primicias de todo los frutos y la pondrá ante el altar del Señor, tu 
Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor, tu Dios: “Mi padre 
fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí como 
emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, 
fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltraron, nos oprimieron y nos 
impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de 
nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra 
indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de 
Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con 
signos y prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra 
que mana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos 
del suelo que tú, Señor me has dado”. Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y 
te postrarás en presencia del Señor, tu Dios”. 
 
Tussenzang/psalm: spaans 

2e Lezing: Romeinen 10,8-13 

Broeders en zusters, dit zegt de Schrift: “Het woord is vlakbij, het is in uw 
mond, het is in uw hart,” het woord namelijk van het geloof dat wij 
verkondigen. Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en als uw hart 
gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. 
Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw 
mond brengt het heil. Zo zegt het de Schrift: “Niemand die in Hem gelooft 
zal worden teleurgesteld.” Er bestaat geen verschil tussen Jood en heiden. 
Zij hebben allen dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die Hem 
aanroepen. Want alwie de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. 
Woord van de Heer. – Wij danken God 
 



SEGUNDA LECTURA 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. (10, 8-13) 
 
Hermanos: ¡Qué dice la Escritura? «La palabra está cerca de ti: la tienes en 
los labios y en el corazón». Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. 
Porque, si profesas con tus labios que Jesús es Señor, y crees con tu 
corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el 
corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para 
alcazar la salvación. Pues dice la Escritura: «Nadie que crea en él quedará 
confundido». En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno 
mismo es el Señor de odos, generoso con todos los que lo invocan, pues 
«todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 254 

Evangelie: Lucas 4,1-13 

In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest, weg van de Jordaan. Hij 
werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen 
verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen 
at Hij niets en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. De duivel zei nu tot 
Hem: “Als Gij de zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in 
brood verandert.” Jezus gaf hem ten antwoord: “Er staat geschreven: De 
mens leeft niet van brood alleen.” Daarop voerde de duivel Hem omhoog  
en toonde Hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld. En de duivel 
sprak tot Hem: “Ik zal U alle macht geven over deze heerlijke gebieden 
want ze zijn mij geschonken, en ik geef ze aan wie ik wil. Als Gij dus in 
aanbidding voor mij neervalt, zal dat alles van U zijn.” Toen antwoordde 
Jezus hem: “Er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en 
Hem alleen dienen.” Daarna bracht de duivel Hem naar Jeruzalem, plaatste 
Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: “Als Gij de 
zoon van God zijt, werp U dan vanaf deze plaats naar beneden; want er 
staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U het bevel geven U te 
beschermen en zij zullen U op de handen nemen opdat Ge uw voet niet 
zult stoten aan een steen.” Maar Jezus gaf hem ten antwoord: “Er is  



gezegd: Gij zult de Heer, uw God, niet op de proef stellen.” Toen gaf de 
duivel al zijn pogingen om Hem te verleiden op en hij verwijderde zich van 
Hem tot de vastgestelde tijd.  Woord van de Heer. – Wij danken God 
 
EVANGELIO 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas. (4, 1-13) 
 
En aquel tiempo, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió el Jordán y el Espíritu 
lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras era tentado 
por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y, al final, sintió 
hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra 
que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito: “No solo de pan 
vive el hombre”». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró e un 
instante todos los reinos del mundo y le dijo: « Te daré el poder y la gloria 
de todo eso, porque a mi me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú 
te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús, le dijo: 
«Está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo daás culto”». Entonces 
lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo 
de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus 
ángeles acerca de ti, para que te cuiden”, y también: “Te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra”». Respondiendo 
Jesús, le dijo: «Está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». Acabada toda 
tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. 
 
Acclamatie: GvL nr. 270a 

Verkondiging 

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

Voorbeden 

Offerande/collecte:  GvL. nr. 844 Attende Domine couplet 1 

 



Prefatie van de 1e zondag van de Veertigdagentijd 

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, door Christus onze Heer. Veertig dagen heeft Hij gevast en door zijn 
voorbeeld deze tijd van boete geheiligd. Alle listen van de verleider heeft 
Hij weerstaan en ons geleerd de macht van het kwaad te overwinnen, om 
het paasmysterie met een zuiver hart te vieren en eenmaal naar het 
eeuwig paasfeest op te gaan. Daarom, met alle engelen en heiligen loven 
en aanbidden wij zolang er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde: 
 
Sanctus 
 
Eucharistisch gebed VIII nr. 734 blz. 812  

Acclamatie: GvL nr. 307 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens  

Agnus Dei 

Communielied: spaans 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 651 Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 

 

 

 



Hulp aan kansarme jongeren in Togo - Vastenactie 2019 
In een zeer afgelegen en arme streek in het binnenland van het Afrikaanse 
land Togo is er voor jongeren bijna geen werk en zijn velen werkeloos. Dit 
komt mede doordat er nauwelijks toegang is tot scholing. De broeders van 
St. Jan proberen hier verandering in te brengen door jongeren een 
opleiding te geven waarmee ze zelf in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien. Zo wil men opleidingen voor metselaar en irrigatiedeskundige 
opstarten. Om dit mogelijk te maken vragen de broeders aan ons om 
financiële ondersteuning. Laten wij de broeders  
deze noodzakelijke hulp geven. Stort dan ook straks uw bijdrage in het 
offerblok achter in de kerk. 
 
Deze week zijn er geen ochtendvieringen in de Fatimakapel. 
 
Volgende week zondag is er om 10.00 een Woord- en Communieviering.  
Voorganger pastoraalwerker Jan Eijken. 
 
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. 
 
Vastenwandeling in de Veertigdagentijd 
Evenals vorig jaar wil het pastorale team graag weer wandelen met u in de 
Veertigdagentijd! Vorig jaar startten al deze wandelingen in de 
Jacobuskerk. Dit jaar vanuit zes kerken in onze parochie Maria Sterre der 
Zee. Start van de wandeling is steeds op een woensdag om 9.30 uur, 
telkens met een thema. Een uur later staat de koffie voor u klaar. Ook 
leden van onze protestantse broeders en zusters worden uitgenodigd met 
ons mee te lopen. Zie voor verdere informatie de flyer achterop de tafels 
en de website. 
 
 



 
 

 
 
• Entre semana se celebra la Misa en la capilla Fátima los martes, 
miércoles y jueves a las 09:30h. El ingreso es por la Newtonstraat 326. 
 
• La secretaría de la Iglesia está abierta los martes, miércoles y jueves 
de 10:00 a 13:00. 
 
 
HORARIO DE LA MISA: 
 
• 17 de Marzo, II de CUARESMA, Misa a las 12:00h. 
• 24 de Marzo, III de CUARESMA, Misa a las 12:00h. 
• 31 de Marzo, IV de CUARESMA, Misa a las 12:00h. 
• 7 de Abril, V de CUARESMA, Misa a la 12:00h. 
• 14 de Abril, DOMINGO DE RAMOS, Misa a las 12:00h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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/

