
 

Lied voor de viering: GvL nr. 119-II Een smekeling zo kom ik….. 

Welkomstwoord door de lector 
 
Intredelied: GvL nr. 565 Zingt voor de Heer van liefde en trouw 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Wijsheid van Jezus Sirach 3,17-18.20.28-29 

Mijn kind, als ge rijk zijt, blijf dan bescheiden, en gij zult meer geliefd 
worden dan iemand die geschenken uitdeelt. Hoe meer aanzien ge 
hebt, des te meer moet ge u vernederen; dan zult ge genade vinden 
bij God. Want groot is de macht van de Heer, maar Hij wordt geëerd 
door de nederigen. Voor de kwaal van een hoogmoedige is er geen 
genezing, want het kwaad wortelt in zijn hart. Een verstandig mens 
overweegt gaarne spreuken, en de wijze droomt van een aandachtig 
gehoor.      Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 23-III 
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2e Lezing: Hebreeën 12,18-19.22-24a 

Broeders en zusters, bedenkt waar gij staat: gij zijt niet genaderd - 
zoals uw voorvaderen bij de Sinaï - tot een tastbare berg en een 
laaiend vuur, met duisternis, donderwolken en stormwind, waar de 
trompet klonk en een stem werd gehoord en die haar hoorden  
smeekten dat zij niet langer tot hen zou spreken. Neen, gij zijt 
genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het 
hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de feestelijke en 
plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn 
ingeschreven, gij zijt genaderd tot God, de rechter van allen, en de 
geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, tot 
Jezus, de Middelaar van een nieuw verbond. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 249 

Evangelie: Lucas 14,1.7-14 

Toen Jezus op een sabbat het huis van een van de voornaamste 
Farizeeën binnenging om er de maaltijd te gebruiken, hielden zij 
Hem voortdurend in het oog. Daar Hij opmerkte hoe de genodigden 
de voornaamste plaatsen aan tafel uitzochten, hield Hij hun de 
volgende gelijkenis voor: “Wanneer gij door iemand op een bruiloft 
wordt genodigd, ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats. 
Het zou kunnen zijn dat er door uw gastheer iemand is uitgenodigd 
die voornamer is dan gij, en dat degene die u en hem genodigd heeft 
u komt zeggen: Sta uw plaats aan hem af. Dan zoudt ge vol 
schaamte de minste plaats moeten innemen. Maar wanneer ge 
ergens genodigd wordt, ga dan op de minste plaats aanliggen. Als 
degene die u heeft uitgenodigd dan komt zal hij u zeggen: Vriend, ga 
wat hoger op. Zo zal u eer te beurt vallen in het oog van allen die 
met u aanliggen. Want al wie zichzelf verheft zal vernederd en wie 
zichzelf vernedert zal verheven worden.” En Jezus zei ook nog, nu 



tot zijn gastheer: “Wanneer gij een middag- of avondmaal geeft, 
nodig dan niet uw vrienden, broers en bloedverwanten uit en ook 
geen rijke buren. Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u 
uitnodigen en dat gij het dus terugkrijgt. Maar als ge een gastmaal 
geeft, nodig dan armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit. 
Gelukkig zult ge zijn omdat zij het u niet kunnen vergelden. Het zal u 
vergolden worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 265 

Verkondiging 

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

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie VI 

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. In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit 
lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij 
verzekert ons van het eeuwig geluk: want als de eerste gave bezitten 
wij de Geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij 
het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal 
zijn. Daarom brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw 
grote daden, en zingen U toe vol vreugde: 
 
Sanctus 
 
Eucharistisch gebed IIIB nr. 729 blz. 801 
 



Acclamatie: GvL nr. 310c 
 
Pater Noster: GvL nr. 820 
 
Vredeswens 
 
Agnus Dei 
 
Communielied: GvL nr. 587 Van de messiaanse maaltijd 
 
Slotgebed (allen gaan staan) 
 
Mededelingen 
 
Zegen 
 
Slotlied: GvL nr. 415 Dankt, dankt nu allen God 
 

Deze week zijn er geen ochtend vieringen in de Fatimakapel 
 
Op zondag 15 september is het Ziekenzondag. Na afloop is er 
gelegenheid voor opgave voor het ontvangen van de  ziekenzalving 
op die dag. De dames van de Pastorale Werkgroep zitten achterin de 
kerk om uw inschrijving te noteren. 

Volgende week zondag is de opening van het nieuwe seizoen.          
Er is één gezamenlijke viering om 11.00 uur.  

Achterop de tafel liggen aanmeldingsformulieren voor het H. 
Vormsel en 1eH. Communie in 2020. 
 
 


