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INTROITUS

(Vgl. Dan. 3, 29-42)

Omnia quae fecisti
nobis, Domine, in vero
iudicio fecisti, quia
peccavimus tibi, et
mandatis tuis non
oboedivimus: sed da
gloriam nomini tuo, et
fac nobiscum secundum
multitudinem
misericordiae tuae.

Alles wat Gij ons liet
overkomen, Heer, hebt Gij
met recht en reden gedaan,
want wij hebben tegen U
gezondigd en uw geboden
niet onderhouden. Maar
verheerlijk nu uw Naam en
behandel ons
overeenkomstig uw grote
barmhartigheid.

OPENINGSRITUS

(Amos 6, 1a.4-7)

Dit zegt de almachtige Heer: “Wee, de zorgelozen in
Sion, de zelfverzekerden op Samaria’s berg. Zij liggen
op ivoren bedden en strekken zich uit op hun
rustbanken; zij eten de lammeren van de kudde op
en de kalveren uit de stal. Zij verzinnen maar
liederen bij het getokkel van de harp en denken dat
hun speeltuig dat van David evenaart; zij drinken
wijn uit brede schalen en zalven zich met de
kostelijke olie, maar om Jozef’s ondergang
bekreunen zij zich niet. Daarom gaan zij als eersten
de ballingschap in, en is het gedaan met de feesten
van hen die daar lui liggen uitgestrekt.”
Woord van de Heer - Wij danken God

Orde van Dienst
(Zie Laus Deo 255 - 258)

KYRIE

HEER ONTFERM U

GLORIA

EER AAN GOD

GEBED

God, Gij toont uw grootheid vooral als Gij ons
genadig zijt en barmhartigheid bewijst. Schenk ons
voortdurend uw genade op de weg naar het beloof
de geluk, om eenmaal in uw Koninkrijk te mogen
binnengaan. Door onze Heer Jezus Christus,
uw Zoon . . .

leven wekt, en van Christus Jezus die voor Pontius
Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd: bewaar
dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschijning
van onze Heer Jezus Christus die God ons te rechter
tijd zal doen aanschouwen. Hij, de gelukzalige, de
enige Heerser, de grote Koning en de opperste Heer
die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in
ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien of
is in staat Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige
macht! Amen.
Woord van de Heer - Wij danken God
ALLELUIA

(Joh. 6, 64b en 69b)

Alleluia. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia.

ANTWOORDPSALM uit psalm 146 (145)
ALLELUIA
KEERVERS:

De Heer zal ik loven mijn leven lang.

De Heer doet altijd zijn woord gestand, verdrukten
verschaft Hij recht. De Heer geeft brood aan wie
honger heeft, gevangenen geeft Hij de vrijheid.
Keervers

Ordo Missae
(Zie Laus Deo 333 - 335)

LITURGIE VAN HET WOORD

EERSTE LEZING

De ogen van de blinden opent de Heer, gebrokenen
richt Hij weer op. De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.
Keervers

De Heer geeft wees en weduwe steun, maar
zondaars laat Hij verdwalen. De Heer is koning in
eeuwigheid, uw God, Sion, heerst over alle
geslachten.
Keervers
TWEEDE LEZING

(1 Timóteüs 6, 11-16)

Dierbare, Streef naar gerechtigheid, godsvrucht,
geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de
goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven.
Daartoe zijt gij geroepen, daartoe hebt gij de goede
belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen.
Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten

(Ps. 107, 2)

Alleluia. Paratum cor
meum, Deus, paratum cor
meum: cantabo, et
psallam tibi gloria mea.
Alleluia.
EVANGELIE

Alleluia. Mijn hart is
bereid, God, mijn hart is
bereid; ik zal zingen en
spelen voor U, mijn glorie.
Alleluia.

(Lucas 16, 19-31)

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën: “Er was eens
een rijk man die in purper en fijn linnen gekleed ging
en iedere dag uitbundig feest vierde, terwijl een
arme, die Lazarus heette, met zweren overdekt voor
de poort lag. Hij verlangde er naar zijn honger te
stillen met wat bij de rijkaard van de tafel viel. Maar
er kwamen alleen honden die zijn zweren likten. Nu
gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen
in de schoot van Abraham werd gedragen. De rijke
stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis. In de
onderwereld, ten prooi aan vele pijnen, sloeg hij zijn
ogen op en zag van verre Abraham, en Lazarus in
diens schoot. Toen riep hij uit: Vader Abraham,
ontferm u over mij en geef Lazarus opdracht de top
van zijn vinger in water te dopen en mijn tong
daarmee te komen verfrissen, want ik word door de

vlammen
hier
gefolterd.
Maar
Abraham
antwoordde: Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens
uw leven uw deel van het goede hebt gekregen en
hoe op gelijke manier Lazarus het kwade ten deel
viel; daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting,
maar wordt gij gefolterd. Daarenboven gaapt er
tussen ons en u voorgoed een wijde kloof, zodat er
geen mogelijkheid bestaat, zelfs als men zou willen,
van hier naar u te gaan noch van daar naar ons te
komen. De rijke zei: Dan vraag ik u, vader, dat gij
hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, want ik
heb nog vijf broers; laat hij hen waarschuwen, opdat
zij niet eveneens in deze plaats van pijniging terecht
komen. Maar Abraham sprak: Zij hebben Mozes en
de profeten; laat ze naar hen luisteren. Maar hij zei:
Och neen, vader Abraham! Maar als er een uit de
doden naar hen toegaat, zullen ze zich bekeren. Hij
echter sprak tot hem: Als ze naar Mozes en de
profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten
overreden als er iemand uit de doden opstaat.”
Woord van de Heer - Wij danken God
HOMILIE
CREDO
(Laus Deo 336)

GELOOFSBELIJDENIS
(Laus Deo 261)

VOORBEDEN
EUCHARISTISCHE LITURGIE
OFFERTORIUM

(Ps. 136, 1)

Super flumina Babylonis
illic sedimus et flevimus,
dum recordaremur tui,
Sion.

Aan Babylons stromen
zaten wij en weenden,
denkend aan u, Sion.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE (Laus Deo 262-263)
GEBED OVER DE GAVEN

Barmhartige God, mogen onze gaven voor U

aanvaardbaar zijn en voor ons een bron van zegen
worden. Door Christus onze Heer.
PREFATIE

Benedictus qui
venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

Gezegend Hij, die komt in
de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

(I van de zondagen door het jaar)

Vere dignum et iustum
Heilige Vader, machtige
est, aequum et salutare, eeuwige God, om recht te
nos tibi semper et ubique doen aan uw heerlijkheid,
gratias agere: Domine,
om heil en genezing te
sancte Pater, omnipotens vinden zullen wij U
aeterne Deus: per
danken, altijd en overal
Christum Dominum
door Christus onze Heer.
nostrum.
Die eenmaal door de
Cuius hoc mirificum fuit dood is heengegaan, het
opus per paschale
ontzagwekkend wonder
mysterium, ut de peccato heeft volbracht; die ons
et mortis iugo ad hanc
wegvoert uit het
gloriam vocaremur, qua slavenhuis van dood en
nunc genus electum,
zonde, om te zijn: uw
regale sacerdotium, gens uitverkoren en geheiligd
sancta et acquisitionis
volk, - koningen en
populus diceremur, et
priesters worden wij
tuas annuntiaremus
genoemd. Uw grote
ubique virtutes, qui nos daden, God, verkondigen
de tenebris ad tuum
wij overal: dat Gij ons uit
admira- bile lumen
de duisternis geroepen
vocasti. Et ideo cum
hebt om nu te leven in
Angelis et Archangelis,
uw onvergankelijk licht.
cum Thronis et
Daarom, met alle Engelen,
Dominatio- nibus, cumque Machten en Krachten,
omni militia caelestis
met allen die staan voor
exercitus, hymnum
uw troon, loven en
gloriae tuae canimus, sine aanbidden wij U en
fine dicentes:
zingen U toe vol vreugde:
SANCTUS & BENEDICTUS

HEILIG,

Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dóminus Deus
Sábaoth. Pleni sunt caeli
et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.

Heilig, heilig, heilig, de
Heer, de God der hemelse
machten! Vol zijn hemel en
aarde van Uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.

EUCHARISTISCH GEBED
COMMUNIERITUS
Ordo Missae
(Laus Deo 344- 347)

Orde van Dienst
(Laus Deo 327 - 330)

PATER NOSTER

ONZE VADER

AGNUS DEI

LAM GODS

COMMUNIE

COMMUNIE

COMMUNIE-TEKST

(Ps. 119 (118), 49-50)

Gedenk, Heer, het woord, tot uw dienaar gesproken,
waardoor Gij mij hoop hebt gegeven.
Dit is mijn troost in al mijn ellende.
GEBED NA DE COMMUNIE

Heer, moge de viering van dit goddelijk mysterie ons
naar geest en lichaam vernieuwen. Laat ons, die aan
het lijden van uw Zoon deelnemen als wij zijn dood
verkondigen, ook delen in zijn heerlijkheid. Door
Christus onze Heer.
SLOTRITUS
MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING

GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL
Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen
van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem
Zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse
legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die
tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door
de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.
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