
 
 
  
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grijp het eeuwige leven 
Herinner u hoe gij tijdens uw leven uw deel van het goede hebt 
gekregen en hoe op gelijke manier aan Lazarus het kwade ten 
deel viel (Lucas 16,25) 
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OPENINGSRITUS 
 
Openingslied: ‘Wij zoeken U’ 
 
Wij zoeken U als wij samenkomen, 
hopen dat Gij aanwezig zijt, 
hopen dat het er eens van zal komen: 
mensen in vrede vandaag en altijd. 
 
Wij horen U in oude woorden, 
hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 
Wij breken brood en delen het samen, 
hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op hem gaan gelijken 
die ons dit teken als spijs achterliet. 
 
Wij vragen U om behoud en zegen, 
hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekeert. 
 
 
Welkomstwoord 
 
De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 
 
Schuldbelijdenis: Gvl 703 
 
Heer ontferm U: ‘Bidden wij met geloof in ons hart’ Gvl 211 
 
Gloria 
 
Gloria, gloria, in excelsis Deo 
Gloria, Gloria, alleluia! 
et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. 
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Openingsgebed 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste Lezing uit de profeet 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 Jozelfs 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 
 

Tussenzang: ‘Zij die stom zijn’ – Gvl 573 
 
Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel 
Paulus aan Timoteüs 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 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 
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Alleluia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit het heilig evangelie volgens Lucas 16, 19-31 
 
In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën: ‘Er was eens een rijk man 
die in purper en fijn linnen geekleed 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 aan 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;  
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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 
 
Acclamatie 
 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis: Gvl 722 
 
Voorbeden 
 
Antw: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons (gesproken) 
 
DE EUCHARISTIE 
 
Bereiding van de gaven 
 
Offerande 
 
Lied: ‘Ik zal niet rusten’ 
 
Ik zal in mijn huis niet wonen, ik zal op mijn bed niet slapen, 
ik zal mijn ogen niet dicht doen, ik zal niet rusten geen  
ogenblik voordat ik gevonden heb. 
Een plek waar Hij wonen kan,  
een plaats om te rusten voor Hem  
die God is, de enige ware (2x) 
 
Ik zal in mijn huis niet wonen,  
ik zal mijn ogen niet dicht doen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik,  
ik mag versmachten van dorst, tot ik gevonden heb. 
Een plek waar de doden leven,  
de plaats waar recht wordt gedaan,  
aan de verworpenen der aarde (2x). 
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Gebed over de gaven 
 
Prefatie 
 
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. Die eenmaal 
door de dood is heengegaan, het ontzagwekkend wonder 
heeft volbracht; die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood 
en zonde, om te zijn: uw uitverkoren en geheiligd volk, - 
koningen en priesters worden wij genoemd. Uw grote daden, 
God, verkondigen wij overal: dat Gij ons uit de duisternis 
geroepen hebt om nu te leven in uw onvergankelijk licht. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die 
staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe 
vol vreugde: 
 
Heilig – Gvl 296 
 
Eucharistisch gebed III-b Gvl 729 
 
Acclamatie in het eucharistisch gebed: 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Onze Vader (gebeden) 
 
Pr. :  Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden 

die Jezus ons gegeven heeft: 
 
A. :  Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde 

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren, en breng ons niet in 
beproeving, maar verlos ons van het kwade. 

 
Pr. :  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede 

in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 
barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en 
beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien 
naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van 
onze Verlosser Jezus Christus. 
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A. :  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 
Vredewens 
 
Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen 

gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 
let niet op onze zonden maar op het geloof van uw 
kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak 
ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. 
 

A. : Amen 
 
Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 
 
A. : En met uw geest. 
 
Pr. : Wenst elkaar de vrede. 
 
Lam Gods – Gvl 337 
 
Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 
 
Vandaag doen de eerste Heilige Communie: 
Julina Scheltinga, Perla Nassif, Bojana Bakovic, Ibe Wassink, 
Fenne Wassink 
 
Communielied ‘Kom bevrijden’ 
 
In de hemel onze vader in een hemel die te hoog is  
waarom zijt Gij niet op aarde hier nu God in mensen vrede? 
Zijt Gij God en niet bij machte moord en doodslag te 
voorkomen? Waarom geeft Gij ons de vrijheid elkaar zinloos te 
doen lijden? Scheur de wolken kom bevrijden, scheur de 
wolken kom bevrijden. (2x) 
 
Plant uw geest in onze harten zend uw kracht in onze handen  
dat wij leren lief te krijgen onze naaste, vriend en vreemde. 
Dat wij medicijnen vinden tegen het ondraaglijk lijden.  
Dat de groten dezer aarde zich bekeren tot de armen. 
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Dat wij nieuwe wetten maken om de honger uit te bannen,  
dat wij gouden plannen smeden tot beëindiging van lijden.  
Scheur de wolken kom bevrijden. Scheur de wolken kom 
bevrijden. Scheur de wolken kom bevrijden. (2x) 
 
Gebed na de communie 
 
SLOT VAN DE VIERING 
 
Mededelingen 
 
Aandacht voor de kinderen 
 
Slotgebed 
 
Zegen en wegzending 
 
Slotlied ‘Dat je de weg mag gaan’ 
 
Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 
dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt, 
dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft en leeft in vrede 
dat je de vruchten van je leven proeft en leeft in vrede. 
 
 
 


