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           Vooravond van de achtentwintigste zondag door het jaar 

           8 oktober 2022 

 

 

GOD ZIJ DANK! 

Eén van hen keerde terug 

toen hij zag dat hij genezen was, 

en hij verheerlijkte God met luide stem. 

Lucas 17,15 

 

 

 

Voorganger : Pastoor J. Hermens  

Cantor  : Elni Vaassen 

Organist : Ronald van Drunen 

 

 

 

 Alexander van Dort wordt gedoopt en gevormd 
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Voorafgaand aan de viering wordt achter in de kerk gevraagd: 

 

Pastor  : Alexander, wat vraag je aan de kerk van God? 

Alexander : Het geloof. 

 

 

OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: GvL 491 Looft de Heer 

 

Liturgische begroeting 

 

De dopeling komt na voren. 

 

Naamgeving 

 

Pastor : Elk mens is uniek. Daarom ontvangt ieder mens een eigen  

  naam. Onder welke naam mag ik je dopen? 

Antw. : Alexander. 

 

Pastor : Moge deze naam voorgoed geschreven staan in het boek van  

  het leven en in de palm van Gods hand. 

 

(Inschrijven van de naam in het doopboek) 

 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Heer, ontferm U: GvL 221 

 

Lofzang: GvL 401 Aanbidt en dankt 

 

Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - 2 Koningen, 5, 14-17 

In die dagen ging de Syriër Naäman naar de Jordaan en dompelde 

zich zevenmaal onder, zoals Elisa, de man Gods, gezegd had. Zijn 

huid werd weer als die van een klein kind en hij was gereinigd van 

zijn melaatsheid. Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man Gods 

terug, trad zijn huis binnen, ging voor hem staan en zei: ‘Nu weet ik 

dat er in Israël een god is, en nergens anders op aarde. Wil daarom 

een huldeblijk van uw dienaar aanvaarden.’ Maar Elisa antwoordde: 

‘Zowaar de Heer leeft, wiens dienaar ik ben, ik neem niets van u 

aan.’ En hoewel Naäman er bij hem op aandrong iets aan te nemen, 

bleef hij weigeren. Toen zei Naäman: ‘Geef mij dan tenminste een 

vracht aarde mee, zoveel als een koppel muildieren kan dragen, want 

uw dienaar wil aan geen andere goden brand- of slachtoffers meer 

opdragen, dan aan de Heer alleen.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

 

Psalm 98 

 
 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang 

omdat Hij wonderen deed. 

Zijn hand deed zich krachtig gelden, 

de macht van zijn heilige arm.   (Refr.) 
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Zijn weldaden deed Hij ons kennen, 

de volkeren zijn gerechtigheid. 

Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw 

ten gunste van Israëls huis.    (Refr.) 

 

Geheel de aarde aanschouwde 

wat onze God voor ons deed. 

Verheerlijkt de Heer, alle landen, 

weest blij, verheugt u en zingt.   (Refr.) 

 

Vers voor het evangelie (allen gaan staan indien mogelijk) 
 

 
 

C: Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, 

     omdat Gij de geheimen van het koninkrijk aan kind’ren openbaart. 

 

Evangelie - Lucas, 17, 11-19 

Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van 

Samaria en Galilea. Toen Hij een dorp binnenging kwamen Hem tien 

melaatsen tegemoet; zij bleven op een grote afstand staan en riepen 

luidkeels: ‘Jezus, Meester, ontferm U over ons!’ Hij zag hen en 

sprak: ‘Gaat u laten zien aan de priesters.’ En onderweg werden zij 

gereinigd. Eén van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was, 

en hij verheerlijkte God met luide stem. Vol dankbaarheid wierp hij 

zich voor Jezus' voeten neer, en deze man was een Samaritaan. 

Hierop vroeg Jezus: ‘Zijn niet alle tien gereinigd? Waar zijn dan de 

negen anderen? Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te 

brengen dan alleen deze vreemdeling?’ En Hij sprak tot hem: ‘Sta op 

en ga heen; uw geloof heeft u gered.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Acclamatie: 

 
 

Overweging 

 

Alexander wordt gevraagd naar voren te komen. 

 

Doopbelofte 

Pastor : Beste Alexander, ben je bereid te leven vanuit de Geest van  

  het evangelie en te groeien in het geloof van Jezus Christus

   en zijn Kerk. 

Antw.  Ja daartoe ben ik bereid, met de hulp van God. 

 

Pastor : Alexander; ben je bereid de sacramenten van Christus  te  

  ontvangen; het doopsel, het vormsel en de eucharistie om zo  

  als volwassen Christen verbonden met Christus en zijn kerk te  

  leven. 

Antw. : Ja, dat wil ik. 

 

Pastor : De gemeenschap van Jezus Christus neemt jou met vreugde  

  in haar midden op. 

 

Zegening van het water 

 

Pastor : Goede God, uit de doopvont hebt Gij Levend water naar ons  

  laten stromen en ons leven vernieuwd. 

Allen : Gezegend zij God. 

 

Pastor : Gij laat allen die uit water en geest zijn gedoopt,  

  samenkomen als één volk in Jezus Christus, uw Zoon. 

Allen : Gezegend zij God. 
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Pastor : Gij verkiest U een volk om in de wereld en voor alle naties  

te getuigen van de blijde boodschap van uw Gezalfde, 

Jezus, onze Heer. 

Allen : Gezegend zij God. 

 

Pastor : Wil dit water + zegenen waaruit deze kinderen herboren  

  zullen opstaan en schenk het eeuwig leven aan hen allen die  

  Gij geroepen hebt in het geloof van de kerk tot het bad van  

  de wedergeboorte. Door Christus onze Heer. 

Allen : Amen 

 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Pastor : God de Vader heeft Zijn eigen Zoon gezonden om mensen te  

bevrijden van slavernij en dood en hen te roepen tot ware     

vrijheid en leven.  

Alexander, zal je kwaad en onrecht in het leven achter je  

laten en afwijzen om zo in vrijheid te leven als kind van    

God? 

Alexander : Ja, dat wil ik 

 

Pastor : Alexander, zal je je verzetten tegen kwaad en onrecht om in  

  vrijheid te leven al kind van God. 

Alexander :Ja, dat beloof ik. 

 

Pastor : Alexander, zal je de Heer uw God dienen, Hem alleen? 

Alexander : Ja, dat beloof ik. 

 

Pastor : Geloof je in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel  

  en aarde? 

Alexander : Ik geloof. 
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Pastor : Geloof je in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze  

  Heer, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft,  

  gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan  

  en zit aan Gods rechterhand? 

Alexander : Ik geloof. 

 

Pastor : Geloof je in de heilige Geest, de heilige Katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de   

zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? 

Alexander : Ik geloof. 

 

Dopen Alexander 

Pastor : Alexander, ik doop jou in de naam van de Vader, en de Zoon  

  en de Heilige Geest. 

 

Doopkaars 

Pastor : Zo wilt Gij, God, jou doen leven, als een licht in de wereld, 

als een verwarmend vuur tussen de mensen, als een vonk van 

uw liefde. Alexander, ontvang het licht van Christus en wees  

naar zijn voorbeeld licht in onze wereld.  

 

H. VORMSEL 

 

Handoplegging en gebed om de gaven van de H. Geest. 

 

Pastor : Laat ons bidden, dat onze God en Vader Zijn handen    

  uitstrekt over Alexander die hem  door het Doopsel   

  toebehoort, dat Hij over hem de heilige Geest uitstort en dat  

  Hij hem door deze rijke gaven bevestigt, zalft en doet lijken   

  op zijn Zoon, Christus de Heer. 

 

Allen bidden enige ogenblikken in stilte 

Pastor : Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, door  

  Uw genade is Alexander  gedoopt met water en met de  

  Heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonde;  
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   wij bidden U: zend de Heilige Geest, de Helper, de Geest van  

   wijsheid en verstand. 

Allen : Amen. 

Pastor : De Geest van inzicht en sterkte. 

Allen : Amen. 

Pastor : De Geest van kennis, van ontzag en liefde voor Uw Naam.   

   Door Christus onze Heer. 

Allen : Amen. 

 

Zalving 

 

Pastor : Alexander, ontvang het zegel van de heilige Geest,  

   de Gave Gods 

Allen : Amen. 
 

Slotgebed bij het Vormsel 

 

Pastor : God, Gij hebt Uw apostelen de Heilige Geest gegeven,  

   dezelfde Geest hebben zij en hun opvolgers doorgegeven  

   aan alle gelovigen, zoals Gij het wilde.  

   Wij bidden U: verhoor ons gebed, geef dat Uw Geest leeft 

  in alle gelovigen, zoals tijdens het begin van de verkondiging    

  van het evangelie. Door Christus onze Heer.  

Allen : Amen. 

 

 

Voorbeden  

Antw.: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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DE EUCHARISTIE 

 

 

Collecte    

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart. 

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

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. 

Uw grootheid is niet te doorgronden: in uw goddelijke kracht zijt Gij 

de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt 

Gij het geneesmiddel ten leven genomen en aan hen die verloren 

waren, hebt Gij langs de weg van hun ondergang behoud en redding 

gebracht door Christus onze Heer. 

Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, U vol vreugde 

aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen 

meeklinken in dit koor, wij smeken U, en dat ook onze hulde wordt 

gehoord, als U ter eer dit lied wordt aangeheven: 
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Heilig: GvL 291 

 

Eucharistisch gebed: GvL 731         (allen knielen, indien mogelijk) 

 

 

 

 

 

 

Gesproken acclamatie 

Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

           verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 

 

COMMUNIERITUS 

 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

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. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 
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Vredeswens 

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 331 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

 

Communielied: Ave Maria          Franz Schubert (1797-1828) 
 
 

Gebed na de communie 

 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: GvL 415 Dankt, dankt nu allen God 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

Wilt u graag aansluiten bij de offergaven van deze viering maar hebt 

u geen contant geld bij u? Dan kunt u uw bijdrage in de collecte ook 

digitaal via deze QR-code op het rekeningnummer van de 

Emmaüsparochie storten.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


