
       
          

Voor aanvang viering: GvL nr. 103-I Onze hulp is de naam van de Heer 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 584 De dag gaat open voor het woord des Heren 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: 2 Makkabeeën 7,1-2.9-14 

In die dagen werden zeven broers met hun moeder gevangen 
genomen. De koning wilde ze dwingen van het verboden varkensvlees 
te eten door ze met roeden en zwepen te geselen. De eerste van hen, 
die optrad als hun woordvoerder, sprak als volgt:  
“Waarom wilt gij ons ondervragen en wat wilt gij van ons te weten 
komen? Wij zijn bereid te sterven, liever dan de wetten van onze 
voorouders te overtreden.” Nadat de eerste gestorven was, riep de 
tweede broer, kort voordat hij de geest gaf: “Booswicht, gij kunt ons 
wel het tegenwoordige leven ontnemen, maar de Koning der wereld 
zal ons, die voor zijn wetten sterven, laten opstaan tot een eeuwig 
leven.” Na hem werd de derde gemarteld. Zonder enige vrees sprak 
hij: “Ik heb deze ledematen van God gekregen; uit eerbied voor zijn 
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wetten doe ik er afstand van, maar ik hoop ze eens weer terug te 
krijgen.” De koning en zijn omgeving stonden verbaasd over zoveel 
moed bij de jongeman, die zijn folteringen zonder één moment van 
zwakte doorstond. Toen hij dood was werd de vierde broer op 
dezelfde wijze gefolterd en gepijnigd. Op het punt te sterven riep hij 
nog uit: “Het is niet zo erg door mensen omgebracht te worden,  
wanneer wij mogen vertrouwen op Gods belofte dat Hij ons weer zal 
laten verrijzen. Voor u echter zal er geen verrijzenis tot een nieuw 
leven zijn!”      Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 96-I 

2e Lezing: 2 Tessalonicenzen 2,16-17; 3,1-5 

Broeders en zusters, moge de Heer Jezus Christus zelf, moge God, onze 
Vader die ons zijn liefde heeft betoond, en die ons in zijn genade 
eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken, uw harten 
bemoedigen en sterken met alle goeds, in woord en daad. Voorts 
broeders en zusters, bidt voor ons, opdat het woord des Heren overal 
zoals bij u zijn luisterrijke loop mag volbrengen, en opdat wij verlost 
worden van die kwaadaardige en boze lieden; want het geloof is niet 
aller deel. Maar de Heer is getrouw: Hij zal u sterken en behoeden 
voor de boze. In de Heer vertrouwen wij op u dat gij doet wat wij 
bevelen en dit ook zult blijven doen. Moge de Heer uw harten neigen 
tot de liefde Gods en tot de standvastigheid van Christus.     
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 244 

Evangelie: Lucas 20,27-38  

In die tijd kwamen enigen van de Sadduceeën, die de verrijzenis 
loochenen, bij Jezus met de vraag: “Meester, wij zien bij Mozes 
geschreven staan: Als iemand een getrouwde broer heeft die 
kinderloos sterft, dan moet hij diens vrouw nemen en aan zijn broer 
een nageslacht geven. Nu waren er eens zeven broers. De eerste 
trouwde en stierf kinderloos. De tweede en de derde namen de vrouw 



en de een na de ander stierven ze alle zeven zonder kinderen na te 
laten. Het laatste stierf ook de vrouw. Van wie van hen is zij nu bij de 
verrijzenis de vrouw? Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad.” 
En Jezus sprak tot hen: “De kinderen van deze wereld  
huwen en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die waardig gekeurd 
zijn deel te krijgen aan de andere wereld en aan de verrijzenis uit de 
doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven. Zij kunnen 
immers niet meer sterven omdat zij als engelen zijn; en, als kinderen 
van de verrijzenis zijn zij kinderen van God. Dat de doden verrijzen, 
heeft ook Mozes aangeduid waar het gaat over de braamstruik, 
doordat hij de Heer noemt: de God van Abraham, de God van Isaäk en 
de God van Jakob. De Heer is toch geen God van doden maar van 
levenden want voor Hem zijn allen levend.” 
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 II van de zondagen nr. 725 blz. 796 

Sanctus 

Eucharistisch gebed IIC nr. 728 vervolg blz. 800 

Acclamatie: GvL nr. 310e 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredewens 

Agnus Dei 



Communielied: GvL nr. 603 Gezegend die de wereld schept 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 578 Het lied tussen licht en donker 

 

Volgende week zondag is het de Werelddag van de Armen. Op deze 
door paus Franciscus ingestelde dag vraagt hij iedereen om op deze 
dag stil te staan bij de armoede als algemeen vraagstuk, maar zeker 
ook bij de individuele armen in onze eigen omgeving. Namens onze 
geloofsgemeenschap biedt het Agnes SolidariteitsFonds hulp aan 
mensen en gezinnen, die in zeer moeilijke financiële omstandigheden 
verkeren of die met een acute noodsituatie worden geconfronteerd. 
Het Agnes SolidariteitsFonds kan deze hulp echter alleen bieden met 
uw financiële ondersteuning. Daarom zal er volgende week een 
deurcollecte worden gehouden. Met uw bijdrage maakt u mogelijk, dat 
mensen in problemen de noodzakelijke hulp verkrijgen. Neem daarom 
volgende week enig extra geld mee voor de deurcollecte. 

Achterop de tafels ligt  informatie over de 1e H. Communie in 2020; 
CaFE, informele avonden om God beter te leren kennen en het nieuwe 
parochieblad Stella Maris. 

De Overkant is geopend voor ontmoeting onder het genot van koffie of 
thee. 

 


