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H. Laurentius 

diaken en martelaar 
 
PSALM BIJ DE UITNODIGING 
Ant.  De Heer is de koning der martelaren; * komt, 

laat ons Hem aanbidden. 
 
HYMNE 

De Martelaar van Christus die wij eren, 
omdat zijn sterven hem deed triomferen, 
heeft al zijn aardse goederen weggegeven, 
ja, zelfs zijn leven. 
 
Daar hij het aardse ijdel wist als dromen, 
heeft hij bewust de weg des heils genomen 
en gaf hij al zijn goederen aan de armen 
in groot erbarmen. 
 
De wrede vlammen konden hem niet deren, 
zijn hart ontbrandde in liefelijk begeren 
naar een volmaakter wereld waar het kwaade 
niet meer kan schaden. 
 
Als overwinnaar is hij thuis gekomen 
en in het koor der engelen opgenomen. 
Hij bidt voor ons, zo lenigt hij het lijden 
en helpt ons strijden. 
 
Sta, sterke martelaar, ons dan ter zijde 
en kom bij God almachtig tussenbeide 
opdat Hij ons vergiffenis wil geven 
en eeuwig leven. 
 
Laat ons de Vader in het licht daarboven, 
laat ons de Zoon met onze liederen loven, 
laat ons de Geest die eeuwig zal regeren, 
met hymnen eren. 

 
PSALMODIE 
Ant. 1  Met heel mijn hart houd ik vast aan U, want 

mijn lichaam is voor U, mijn God, door het 
vuur verteerd. 

 
PSALM 63 (62), 2-9   Mijn ziel dorst naar U  
God, mijn God zijt Gij,  
ik zoek U reeds bij het ochtendgloren.  

Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart  
als dorre akkers naar regen.  

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,  
beschouw ik uw macht en uw glorie.  

Meer waard dan het leven is mij uw genade,  
mijn mond verkondigt uw lof. _  

Ik zal U prijzen zolang ik leef,  
mijn handen uitstrekken naar U.  

Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,  
mijn mond zal U jubelend danken.  



Wanneer ik op mijn bed aan U denk,  
dan blijf ik wakend over U peinzen.  

Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest,  
ik koester mij onder uw vleugels. _  

Met heel mijn hart houd ik vast aan U,  
het is uw hand die mij steunt.  
 
Ant. 2  De Heer heeft zijn engel gezonden om mij 

te redden uit het vuur, en de hitte deerde 
mij niet. 

 
LOFZANG DAN. 3, 57-88.56  

Loflied van de gehele schepping  
Looft de Heer, alle schepselen Gods,  
prijst en verheft Hem eeuwig.  

Looft de Heer, hemelse sferen,  
boden des Heren, prijst Hem.  

Looft Hem, wateren boven de hemel,  
hemelse machten, prijst Hem.  

Looft de Heer, zon en maan,  
sterren des hemels, prijst Hem. _  

Looft de Heer, regen en dauw,  
alle stormwinden, prijst Hem.  

Looft de Heer, vuur en hitte,  
koude en warmte, prijst Hem. _  

Looft Hem, nevels en buien,  
hagel en vorst, prijst de Heer.  

Looft de Heer, ijs en sneeuw,  
nachten en dagen, prijst Hem. _  

Looft de Heer, licht en donker,  
bliksem en wolken, prijst Hem.  

Loof de Heer, heel de aarde,  
prijs en verhef Hem eeuwig. _  

Looft de Heer, bergen en heuvels,  
al wat daar groeit, prijs de Heer.  

Looft de Heer, zeeën en stromen,  
bronnen van water, prijst Hem. _  

Looft de Heer, zeegedrochten,º  
alles wat leeft in het water,  
vogels des hemels, prijst Hem.  

Looft Hem, wilde en tamme dieren,  
mensenkinderen, prijst de Heer. _  

Israël, loof de Heer,  
prijs en verhef Hem eeuwig.  

Looft de Heer, priesters des Heren,  
al zijn dienaren, prijst Hem._  

Looft Hem, geesten van de rechtvaardigen,  
vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.  

Looft Hem, Ananja, Azarja, Misaël,  
prijst en verheft Hem eeuwig. _  

Loven wij Vader en Zoon en Geest,  
laat ons Hem prijzen, verheffen voor eeuwig.  

Geprezen Gij, Heer, in de koepel des hemels,  
U komt de lof toe in alle eeuwen.  

 
Hierna volgt geen: Eer aan de Vader.  



Ant. 3  De zalige Laurentius bad: ik dank U, Heer, 
dat ik uw poorten mag binnengaan. 

 
PSALM 149    De jubel van de heiligen  
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,  
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.  

Israël juiche zijn Schepper toe,  
laat Sions volk zijn koning begroeten.  

Looft zijn Naam in een heilige dans,  
bespeelt voor Hem tamboerijn en citer.  

Want onze Heer, die zijn volk bemint,  
omkranst de verdrukte met zegekransen. _  

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,  
viert feest in uw legerplaatsen.  

Gaat met het lied van God in uw mond,  
het vlijmscherpe zwaard in uw handen.  

Trekt met uw wraak door het heidense land,  
bestraft de vijandige volken.  

Neemt hun vorsten geboeid met u mee,  
hun leiders in ijzeren kluisters.  

Voltrekt aan hen het vonnis van God,  
glorievol is dit voor al zijn getrouwen.  
 
KORTE SCHRIFTLEZING  2 Kor. 1,3-5 
Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus 
Christus, de Vader vol ontferming en de God van 
alle vertroosting. Hij troost ons in al onze 
tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te 
troosten in al hun noden, dank zij de troost die wij 
van God ontvangen. Want wij delen volop in het 
lijden van Christus: maar door Christus gewordt 
ons ook overvloedige vertroosting. 
 
KORTE BEURTZANG 
Mijn kracht is de Heer, Hij is mijn lofzang. 
 Mijn kracht is de Heer, Hij is mijn lofzang. 
Hij heeft mij redding gebracht. 

Hij is mijn lofzang. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 Mijn kracht is de Heer, Hij is mijn lofzang. 
 
LOFZANG VAN ZACHARIAS 
Ant.   Wees niet bevreesd, mijn zoon, want Ik ben 

bij u. Als gij door het vuur gaat, zullen de 
vlammen u niet deren en de rook zal u niet 
schaden. 

 
LC. 1, 68-79   De Messias en zijn voorloper  
 
Geprezen zij de Heer, de God van Israël,  
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.  

Een redder heeft Hij ons verwekt  
in het geslacht van David, zijn getrouwe;  

Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard  
bij monde van zijn heilige profeten:  



Verlossing uit de macht van onze vijanden  
en uit de hand van allen die ons haten.  

Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,  
zijn heilige verbond gestand doen;  

De eed aan onze vader Abraham gezworen  
ons eenmaal te verlenen;  

Om aan de greep van vijanden ontrukt  
Hem zonder vrees te dienen;  

In vroomheid en gerechtigheid  
al onze dagen voor zijn aanschijn. _  

En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste,  
want gij gaat voor de Heer uit om  
zijn weg te banen.  

Gij zult zijn volk de boodschap van  
verlossing brengen  
door de vergeving van hun zonden;  

Dank zij de innige barmhartigheid van onze God,  
die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan;  

Om licht te brengen in het duister en de 
schaduw van de dood  
en onze voeten te geleiden op  
een weg van vrede. _  

 
SLOTGEBEDEN 
Laten wij onze Verlosser, de trouwe getuige, prijzen 
met een beroep op de martelaren die omwille van 
het woord Gods zijn gedood. Belijden wij: 

Gij hebt ons met uw bloed voor God 
gekocht. 

Heer, schenk ons de ware geestelijke vrijheid 
omwille van uw martelaren, * die uit vrije wil de 
dood hebben aanvaard om te getuigen van hun 
geloof. 
Heer, schenk ons zuiverheid en standvastigheid in 
het geloof omwille van uw martelaren, * die hun 
geloof hebben beleden ten koste van hun bloed. 
Heer, schenk ons de moed om de lasten van het 
leven te dragen omwille van uw martelaren, * die 
hun kruis hebben opgenomen om U te volgen. 
Heer, geef dat wij alle bekoringen van het vlees en 
van de wereld overwinnen omwille van uw 
martelaren, * die hun gewaden hebben gewassen in 
het bloed van het Lam. 
 
Onze Vader… 
 
GEBED God, in zijn vurige liefde tot U heeft de 
diaken Laurentius U trouw gediend en werd hij in 
de marteldood verheerlijkt. Doe ons liefhebben wat 
hij heeft liefgehad en volbrengen wat hij ons heeft 
geleerd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon  
die met U en de heilige Geest leeft en heerst in de 
eeuwen der eeuwen.  
Amen. 


