
25 November  
HH. Andreas Dȗng-Lac, priester en gezellen, martelaren in Vietnam  gedachtenis  
 
Deze gedachtenis is in de algemene kalender ingeschreven op 24 november, maar wordt in de 
Belgische kerkprovincie op 25 november gevierd.  
 
In het vroegere Tonkin, Annam en Cochin-China, de tegenwoordige Socialistische 
Vietnamese Republiek, werd reeds vanaf de zestiende eeuw de boodschap van het evangelie 
verkondigd.  
De arbeid van de missionarissen bracht rijke vruchten voort. Men korte onderbrekingen van 
rust en vrede namen de heersers van deze gebieden echter allerlei strafmaatregelen tegen het 
christelijke geloof. De volgelingen van Christus werden gehaat en vele gelovigen stierven de 
marteldood.  
Op 19 juni 1988 werd een klein aantal van hen, namelijk honderdzeventien martelaren, door 
paus Johannes-Paulus II heilig verklaard. Onder hen zijn zesennegentig Vietnamezen, 
priesters en leken (mannen en vrouwen), elf Spaanse dominicanen en tien priesters van de 
Sociëteit van de Buitenlandse Missies van Parijs.  
 
Antifoon bij de intrede  
 
Wij willen op niets anders roemen  
dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus.  
Want de prediking van het kruis is voor ons  
die gered worden, Gods kracht.   Gal. 6, 14a; 1 Kor. 1, 18  
 
Collectagebed  
 
God, bron en oorsprong van alle vaderschap,  
Gij hebt de heilige martelaren van Viëtnam,  
Andreas en zijn gezellen,  
de kracht gegeven  
om tot in de marteldood  
trouw te blijven aan het kruis van uw Zoon.  
Wij vragen U op hun voorspraak  
dat wij uw liefde verkondigen onder de mensen,  
uw kinderen genoemd worden  
en het ook werkelijk zijn.  
Door onze Heer.  
 
Waar deze vrije gedachtenis als (hoog)feest gevierd wordt, neemt men de schriftlezingen uit 
het gemeenschappelijke voor de martelaren.  
Bijvoorbeeld:  
 
Eerste lezing: Wijsheid 3, 1-9 (lectionarium IV, blz. 335)  
Antwoordpsalm: Ps. 126 (125), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 (lectionarium IV, blz. 335) 
Alleluia: 1 Petr. 4, 14 (lectionarium IV, blz. 355) 
Evangelie: Mt. 10, 28-33 (lectionarium IV, blz. 353) 
 
 
 



Gebed over de gaven  
 
Heilige Vader, aanvaard de gaven  
die wij U aanbieden  
bij de herdenking van de heilige martelaren van Vietnam  
Wij bidden U  
dat wij bij alle wederwaardigheden  
U altijd trouw blijven  
en een offergave worden  
die voor U aanvaardbaard is.  
Door Christus onze Heer.  
 
Bij de communie  
 
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid  
want hun behoort het Rijk der hemelen.  Mt.5, 10  
 
Gebed na de communie  
 
Heer, bij de herdenking van de heilige martelaren van Vietnam  
hebt Gij ons nieuwe kracht geschonken  
door het eten van één en hetzelfde brood.  
Wij bidden U:  
laat ons eensgezind blijven in uw liefde  
om eenmaal het eeuwig geluk te verkrijgen  
als beloning voor het lijden.  
Door Christus onze Heer.  
 
 


