
        
         

Lied voor de viering: GvL nr. 15 Heer, wie mag toeven binnen uw tent 

Welkomstwoord door de lector 
 
Intredelied: GvL nr. 584 Morgenlied (couplet 1, 2 4 en 5) 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e 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 het huis 
binnen, ging vóór 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 
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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. 
 

Tussenzang/psalm: 98 

2e Lezing: 2 Timoteüs 2,8-13 

Dierbare, houd Jezus Christus in gedachten, Davids Nazaat, die uit de 
dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig en waarvoor 
ik zelfs als een misdadiger gevangenschap heb te lijden.  
Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Daarom ben ik 
bereid alles te verdragen, terwille van de uitverkorenen, opdat ook zij 
het heil verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid. Hoe waar 
is dit woord: “Als wij met Hem gestorven zijn zullen wij met Hem leven. 
Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen. Als wij Hém 
verloochenen zal Hij óns verloochenen. Als wij ontrouw zijn  
blijft Hij trouw: zichzelf verloochenen kan Hij niet.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Vers voor Evangelie: GvL nr. 244 

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. Een 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. 



Acclamatie: GvL nr. 262 

Verkondiging 

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

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie en Eucharistisch Gebed VI nr. 732 blz. 808 

Sanctus 

Acclamatie: GvL nr. 310e 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 426 Delf mijn gezicht op 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr.  445 God groet U, zuiv’re bloeme 

 

 

 



In oktober, de wereldmissiemaand,  gaat dit jaar onze aandacht uit naar 
de etnische bevolkingsgroepen in het moeilijk te bereiken  
noordoostelijk deel van India. De mensen daar worden uitgebuit en 
bedreigd in hun culturele identiteit. Missio steunt dit jaar projecten van 
religieuze gemeenschappen in dat gebied. In de folder, welke bij de 
Gaandeweg is ingesloten, kunt u het e.e.a. lezen over deze projecten. 
Missio vraagt ons deze projecten in Noordoost-India financieel te willen 
steunen. Daarom zal er volgende week zondag een deurcollecte worden 
gehouden.  Neem volgende week dus wat extra geld mee voor de 
deurcollecte. 
 
Achterop de tafel liggen aanmeldingsformulieren voor de 1e H. 
Communie in 2020. 
 
Op woensdag 23 oktober is er een Geloofs- en Ontmoetingsdag in de 
Emmauskerk aan de Leyweg. Meer informatie vindt u achterop de tafel.  
 
Op dinsdag 29 oktober is er in onze kerk middag over Maria. 
Meer informatie vindt u achterop de tafel 
 
Vanmiddag komt de bisschop voor de jongeren van onze parochie naar 
de Paschaliskerk aan de Wassenaarseweg. 
Om 15.00 uur is er een Eucharistieviering met als hoofdcelebrant onze 
bisschop, Mgr. v.d. Hende. Het jongerenkoor PaMa zal zingen. 
Om 16.00 uur is er Catechese door de bisschop en aansluitend 
uitwisseling met vragen in kleinere groepjes. Om 17.30 uur is er een 
maaltijd. Jongeren zijn van harte welkom.  

 

 


