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AFKONDIGINGEN 

VOORBEREIDING 
v: In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest. 
g: Amen. 
v:  Onze hulp is in de naam van Heer 
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v:  Voorbereidingsgebed 
 … vergeef ons al wat wij misdeden 
g: opdat wij weer in vrede leven. 
v: Amen. 

ANTIFOON 
Hoor mij, Heer, en antwoord mij,  
red uw dienaar die op U vertrouwt.  
Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U.  

INTROÏTUS 
Psalm 86: 1 

ANTIFOON 

KYRIE EN GLORIA 
 Lied 299 e 

GROET 

COLLECTAGEBED 



LEZING UIT OUDE TESTAMENT  
Jezus Sirach 3: 17–20, 24–29 

Wat je doet, mijn kind, doe dat met zachtheid en je zult meer bemind worden 
dan iemand die geschenken geeft.  
Hoe hoger je staat, des te kleiner moet je je maken, en je zult genade vinden bij 
de Heer. Want groot is de barmhartigheid van de Heer en aan de nederigen toont 
Hij zijn geheimen. Zelfoverschatting heeft veel mensen op een dwaalspoor 
gebracht en ongezonde inbeelding heeft hun gedachten ontwricht. Een versteend 
hart zal het uiteindelijk slecht vergaan, en wie het gevaar bemint, sterft eraan.  
Een versteend hart zal het zwaar te verduren krijgen en de zondaar stapelt zonde 
op zonde.  
Voor de kwaal van de hoogmoedige bestaat geen genezing  
want de plant van de slechtheid heeft wortel geschoten in hem.  
Het hart van de verstandige mens denkt na over de spreuken; wat de wijze voor 
zichzelf wenst is een oor dat luistert.  

GRADUALE 
 Psalm 92: 2 en 6 

EPISTELLEZING 
 1 Timotheüs 6:11b-19  

ZONDAGSLIED 
 Lied 225 



PSALMWOORD  
 Geducht is de Heer, de Allerhoogste,  

machtige koning van heel de aarde. Halleluja. 
 

EVANGELIELEZING 
Lucas 16: 19-31 

PREDIKING 

ZINGEN 
Lied 938 

ORGELSPEL 
  
GEBEDEN 
 Dankgebed 
 Voorbeden  

Responsie na voorbeden: Gezang 367 h 
 Wij bidden U, verhoor ons, Heer.  
 Stil gebed 



HEILIG AVONDMAAL 
Collecte en collectegebed 

Credo 
v: U geloven wij. Gij zijt het. 
a: Gij die niemand naar de ogen ziet,  

die door geen geld, geen offers om te kopen zijt,  
en die U door geen lied misleiden laat,  
maar die ons ziet zoals wij zijn,  

  die ons gebiedt en smeekt van U te zijn, uw beeltenis, uw Zoon,  
 die ons u adem schenkt, heilig is uw Geest. 
v: U geloven wij. Gij zijt het. 
a: Uw rechterhand die doet wat moet gedaan,  

die ons gebiedt en smeekt  
de vreemdeling te geven brood en kleding  
die hoopt dat wij met onverhuld gelaat uw licht weerkaatsen,  
die ons tot een spiegel slijpt waarin uw toekomst zichtbaar wordt.  

v:  Gij die niemand naar de ogen ziet,  
die door geen geld, geen offers om te kopen zijt,  
en die U door geen lied misleiden laat,  
maar die ons ziet zoals wij zijn,  

  die ons gebiedt en smeekt van U te zijn, uw beeltenis, uw Zoon,  
 die ons u adem schenkt, heilig is uw Geest. 
a: U geloven wij. Gij zijt het. 

Gij die ons hebt gezocht toen wij niet naar U zochten,  
Die dagelijks uw hart tot mededogen buigt,  
U omkeert naar ons toe. 
Gij die ons met uw ogen vangt, Gij die ons vraagt:  
wie ben je? wil je? kom dan.  

v: U geloven wij. Gij zijt het. Vader, Zoon en Heilige Geest. 
a: Amen. 



 Praefatie 

v:  Ja, waardig is het en recht, betamend en heilaanbrengend,  
dat wij U, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God,  
te allen tijde en aan alle plaatsen dankzeggen  
door Christus onze Heer.  
U, die met uw eniggeboren Zoon en met de Heilige Geest  
één enig God en Heer zijt.  
Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen  
de lof van uw heerlijkheid: 
Sanctus en Benedictus 



Tafelgebed 

 



 



Onze Vader 
 Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde, 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwade. 
Want U is het rijk en de kracht 
en de heerlijkheid, 
in eeuwigheid. 
Amen. 

Agnus Dei 



Pax Domini 
v:  De vrede van de Heer zij met u allen. 
g:  Amen. 
v:  Groeten wij elkaar met de vrede van Christus. 

Communio 

Tafelwoord 

Postcommunio 

Dankgebed 

Danklied 
 Lied 863: 1, 2, 4 en 6 



DIMISSIO 

ZEGEN 
g:  Amen, amen, amen 

ORGELSPEL


