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OPENINGSRITUS 

 

 

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM wordt u verzocht om NIET mee te 

zingen met de liederen. 

 

Openingslied: Vernieuw Gij mij  

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

Begroeting 

 

Gebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Joël 2, 12-18 

Zo spreekt God de Heer: ‘Keert tot Mij terug, van ganser harte, met 

vasten, met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw 

kleren, keert terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en 

barmhartig, lankmoedig en vol liefde, en Hij heeft spijt over het 



 3 

onheil.’ Wie weet, keert Hij terug en krijgt Hij spijt en laat dan zegen 

achter zich, een meeloffer en een plengoffer voor de Heer uw God! 

‘Blaast de bazuin op Sion, kondigt een heilige vastentijd af, roept een 

plechtige bijeenkomst bijeen! Verzamelt het volk, belegt een heilige 

bijeenkomst, brengt de oudsten samen en verzamelt ook de kinderen 

en de zuigelingen; laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid 

haar bruidsvertrek. Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters, 

die de dienst van de Heer verrichten, wenen en zeggen: ‘Spaar uw 

volk, Heer, laat niet met uw erfdeel spotten, laat niet de heidenen het 

overheersen.’ Moet men onder de volken zeggen: ‘Waar blijft hun 

God?’ Toen is de Heer voor zijn land opgekomen en heeft Hij zijn 

volk gespaard. 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God 

 

Psalm 51 

God, herschep mijn hart, 

herschep mijn hart, maak het zuiver. 

 

Wees mij, God, in uw goedheid genadig, 

neem in uw oneindig erbarmen mijn overtredingen weg. 

 

Zuiver mij geheel van mijn zonde, 

reinig mij van wat ik misdeed. 

 

Verban mij niet: ver van uw aanschijn,  

noch onttrek mij uw heilige geest. 

 

Hergeef mij het geluk om uw heil, 

laat bereide gezindheid mijn kracht zijn. 
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Evangelie - Matteüs 6, 1-6.16-18  (allen gaan staan indien mogelijk) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Denkt er om: beoefent uw 

gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om de aandacht te 

trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de 

hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor 

u uit zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij 

door de mensen geprezen worden. Voorwaar, Ik zeg u: zij hebben hun 

loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan 

niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene 

blijve; en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 

Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in 

de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te 

vallen bij de mensen. Voorwaar, Ik zeg u: zij hebben hun loon al 

ontvangen. Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur 

achter u en bid tot uw Vader die in het verborgene is; en uw Vader die 

in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan 

geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij verstrakken hun 

gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik 

zeg u: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw 

hoofd en was uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij 

vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is; en uw Vader 

die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.’ 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 

 

Vers na het evangelie: 

Looft de Heer alle gij volken, alle gij volken looft de Heer. 

Schep in mij een zuiver hart, mijn God, 

geef mij weer de weelde van uw zegen. 

Looft de Heer alle gij volken, alle gij volken looft de Heer. 

 

Overweging 

 

Stilte  
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Kyrie:  

Kyrie eléison. 

Christe eléison. 

Kyrie eléison. 

 

Zegening van de as 

 

Broeders en zusters, 

laten wij bidden tot God onze Vader,  

dat Hij deze as wil zegenen. 

Bidden wij om de kracht van zijn genade, 

nu wij dit teken van boetvaardigheid gaan ontvangen. 

God, Gij wilt de dood van de zondaar niet,  

maar zijn bekering. 

Luister genadig naar ons gebed: zegen + deze as 

waarmee wij getekend zullen worden.  

Wij erkennen dat wij maar stof en as zijn  

en tot stof zullen terugkeren. 

Help ons deze veertig dagen zo te benutten  

dat wij vergiffenis van zonden verkrijgen 

en tot nieuw leven komen 

naar het beeld van Hem die uit de doden is opgestaan:  

Christus uw Zoon, onze Heer. 

Allen: Amen. 

 

Uitreiking van het askruisje met de woorden: 

Gedenk mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. 
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Psalm 130-2 

Ik roep uit de diepten tot U, Heer! 

Want bij U, Heer, is erbarming. 

 

Uit de diepten , o Heer, roep ik tot U, 

Heer, hoor naar mijn stem. 

Laat uw oor aandachtig luist’ren 

naar de stem van mijn smeken. 

 

Als Gij de zonden gedenkt, o Heer, 

Heer, wie zal  het bestaan? 

Maar bij U is vergeving, 

opdat in vreze Gij gediend wordt. 

 

In vertrouwen verwacht ik de Heer, 

ik vertrouw op zijn woord. 

Mijn ziel ziet uit naar de Heer 

meer dan wachters naar de morgen. 

 

Want bij de Heer is erbarming 

en de weelde der verlossing, 

en Hij zal Israël verlossen 

van al zijne zonden. 

 

Afsluitend gebed 

 

Voorbeden  

Antw:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

 

Prefatie:  

Pr. De Heer zij met u. 

A.  En met uw Geest. 

Pr. Verheft uw hart. 

A.  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

A.  Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Pr. :Heilige Vader, machtige eeuwige God,  

om recht te doen aan uw heerlijkheid,  

om heil en genezing te vinden 

zullen wij U danken, altijd en overal. 

 

Gij hebt gewild dat wij U dank betuigen  

door onszelf te versterven. 

Zo behoedt Gij ons, zondaars,  

voor overmoed en eigenwaan  

en doordat wij het voedsel broederlijk delen 

met hen die honger hebben, 

maakt Gij ons tot navolgers van uw mildheid. 

 

Daarom verheerlijken wij U met de menigte van engelen 

die niemand tellen kan en zeggen U het loflied toe: 
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Heilig: (gebeden) 

Heilig, heilig, heilig, de Heer, 

de God der hemelse machten! 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  

Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed:  

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons 

tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw 

Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons 

allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 

Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en 

dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 

Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 

kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed 

worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

Toen het Paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 

in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 

uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 

terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 

ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 

uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met 

de woorden:  

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam 

dat voor u gegeven wordt. 
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Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 

sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen 

en zei:  

 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 

want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond; 

dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten 

tot vergeving van de zonden. 

Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

Allen: Redder van de wereld, bevrijd ons, 

          Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. 

 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 

onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 

verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 

aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 

vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 

Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 

vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 

Geest en breng ons elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. 

Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 

wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze 

bisschop Willem en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt 

aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere 

plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van 

ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, 

de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw 

heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen 

hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw 

grootheid en brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze 

Heer. 
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Allen: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, 

Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest 

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

COMMUNIERITUS 

 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr.: Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

A. : Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons 

heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij 

vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in 

onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij 

mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl 

wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van 

onze Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

       ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 

       let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; 

       vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.  

       Gij die leeft in eeuwigheid.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 



 11 

Lam Gods:  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons.  (2x) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  

geef ons de vrede. 

 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 

 

 

Communielied:  

Onze hulp is de naam van de Heer, 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Hij is voor ons een barmhartige Vader 

en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 

 

Onze hulp is de naam van de Heer 

en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 

 

Hij roept mijn leven weg uit het graf, 

Hij maakt mijn dagen vol van geluk 

en als een arend herleeft mijn jeugd. 

 

Deze God beschuldigt ons niet 

en nooit zal Hij kwaad met kwaad vergelden, 

groter dan onze zonden is Hij. 

 

Zoals een man voor zijn zonen barmhartig is, 

zo is Hij voor ons een barmhartige Vader. 

Hij kent ons toch, Hij heeft ons gemaakt. 

 

Gebed na de communie. 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Blijf mij nabij 

 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 

Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 

Alles vervalt in ’t wisselend getij, 

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

 

U heb ik nodig, uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 

Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 

Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 

Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 

 

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 

licht in het duister, wijs de weg omhoog. 

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 


