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Eigen misformulieren voor de heiligen

29 juli
HH. Marta, Maria en Lazarus
Gedachtenis
Marta was de zuster van Maria en van Lazarus; zij ontvingen de
Heer gastvrij in hun huis; Marta bediende Hem zorgvuldig en Maria
luisterde eerbieding naar Hem. Met gebeden smeekten Marta en
Maria om de opwekking van hun broer.

Antifoon bij de intrede
Jezus kwam in een dorp
waar een vrouw die Marta heette,
Hem in haar woning ontving.

Vgl. Lc. 10, 38-39

Collectagebed
God, uw Zoon
heeft Lazarus uit het graf tot leven teruggeroepen,
en Hij wilde te gast zijn in het huis van Marta,
wij bidden U
dat zij die onze broeders en zusters trouw dienen,
samen met Maria worden gevoed
door het overwegen van de woorden van Hem.
Die met U leeft.
Gebed over de offergaven
Heer, nu wij verkondigen
hoe wonderbaar Gij zijt in het leven van uw heiligen,
bidden wij uw verheven majesteit ootmoedig:
laat onze eredienst voor U aanvaardbaar worden,
zoals hun liefdevol dienstbetoon U welgevallig was.
Door Christus onze Heer.
Vgl. Joh. 11, 27
Antifoon bij de communie
Marta zei tot Jezus:
Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God,
die in deze wereld zijt gekomen.
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Misformulieren en gebeden voor verschillende noden

Gebed na de communie
Heer, moge het ontvangen van het heilig Lichaam en Bloed
van uw Eniggeborene
onze aandacht afwenden van al wat vergankelijk is,
zodat wij
naar het voorbeeld van de heilige Marta, Maria en Lazarus
op aarde groeien in oprechte liefde
en in de hemel U vol vreugde voor eeuwig aanschouwen.
Door Christus onze Heer.
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