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Openingslied: Dit huis gereinigd en versierd 
 
 
Begroeting en inleiding 
 
 
Schuldbelijdenis 

A: Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd 
heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door 
mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige 
Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en 
zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

P: Moge…..  
A: Amen. 
 
 
Heer ontferm U 

Heer, ontferm U  – Heer, ontferm U  
Christus, ontferm U  –  Christus, ontferm U  
Heer, ontferm U  –  Heer, ontferm U  
 
 
Gebed bij de opening van de schrift 
 
 
Eerste lezing: Exodus 20,1-17  

In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen: 'Ik ben de Heer 
uw God die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen 
andere goden hebben ten koste van Mij. Gij zult geen godenbeelden 
maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden 
op aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor hen niet ter 
aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen; want Ik, de Heer 
uw God, Ik ben voor hen die mij haten een jaloerse God die de schuld 
van de vaders wreekt op hun kinderen tot het derde en vierde geslacht, 
maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden een 
God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.  
Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken; want 
de Heer Iaat hen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. 
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Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn. Zes dagen zult gij 
werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat 
voor de Heer uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten: gij 
zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, 
uw dieren niet, zelfs niet de vreemdeling die bij u woont.  
In zes dagen immers heeft de Heer de hemel, de aarde, de zee met al 
wat erin is gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de 
sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. Eer uw vader en uw 
moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u 
schenkt. Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij zult 
niet stelen. Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen.  
Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; gij zult uw 
zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn 
slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.' 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Antwoordpsalm: Psalm 19 

Refrein: Heer, Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. 
 
De wet van de Heer is volkomen, zij sterkt de onzekere geest. Zijn 
voorschriften zijn betrouwbaar, onwetenden maken zij wijs.  Refrein. 
 
Rechtmatig zijn al zijn bevelen, bevredigend voor het gemoed. 
Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog.  Refrein. 
 
Het woord van de Heer is eerlijk, het blijft in eeuwigheid waar.  
Zijn uitspraken zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak.  Refrein. 
 
Gezocht meer dan goud of juwelen, welsmakend als honingzeem. 
Uw dienaar neemt ze ter harte, hij wordt er rijk voor beloond. Refrein. 
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Tweede lezing: 1 Korintiërs 1,22-25 

Broeders en zusters, Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid. Maar 
wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, 
voor heidenen een dwaasheid; maar voor hen die geroepen zijn, 
Joden zowel als Grieken, is die Christus Gods kracht en Gods 
wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en de 
zwakheid van God is sterker dan de mensen. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Tussenzang 

Refrein: Looft de Heer, looft de Heer,  
 alle gij volken looft de Heer. 
 
Schep in mij een zuiver hart, mijn God,  
dat mijn mond uw lof kan zingen. Refrein 
 
 
Evangelie: Johannes 2,13-25 

Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar 
Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen, 
schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij 
maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de 
schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij 
van de tafels en Hij wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei 
Hij: 'Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen 
markthal!' Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: De 
ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden richtten zich tot Hem met 
de woorden: 'Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen 
moogt?' Waarop Jezus hun antwoordde: 'Breekt deze tempel af en in 
drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.' Maar de Joden merkten op: 
'Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in 
drie dagen doen herrijzen?' Jezus echter sprak over de tempel van zijn 
lichaam. Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden herinnerden zijn 
leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden in de Schrift en 
in het woord dat Jezus gesproken had. Terwijl Hij bij gelegenheid van 
het paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er velen in zijn Naam te 
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geloven bij het zien van de tekenen die Hij deed. Maar Jezus van zijn 
kant had geen vertrouwen in hen omdat Hij allen kende. Hij wist wat er 
in de mens stak en daarom was het niet nodig dat iemand Hem over 
de mens inlichtte. 
 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God 
 
 
Verkondiging 
 
 
Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, – Schepper van hemel en 
aarde. – En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, – die 
ontvangen is van de heilige Geest, – geboren uit de maagd Maria, – 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, – is gekruisigd, gestorven en 
begraven, – die nedergedaald is ter helle, – de derde dag verrezen uit 
de doden, – die opgestegen is ten hemel, – zit aan de rechterhand van 
God, de almachtige Vader, – vandaar zal Hij komen oordelen de 
levenden en de doden. – Ik geloof in de heilige Geest, – de heilige 
katholieke kerk, – de gemeenschap van de heiligen; – de vergeving 
van de zonden; – de verrijzenis van het lichaam; – en het eeuwige 
leven. Amen. 
 
 
Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 

A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
 
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel.  
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of  
 bij het verlaten van de kerk. 
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Collectelied: Die mij droeg op adelaarsvleugels 

Die mij droeg op adelaarsvleugels, 
Die mij hebt geworpen in de ruimte, 
En als ik krijsend viel, mij ondervangen 
Met uw wieken en weer opgegooid, 
Totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 
 
 
Bereiding van de gaven 

P: Bidt, broeders en zusters … 
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer 
 van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
 
Gebed over de gaven 
 
Eucharistisch gebed 

P: De Heer zal bij u zijn. A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. A: We zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan  A: Hij is onze dankbaarheid 
 de Heer, onze God.   waardig. 
 
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 door Christus onze Heer.  
Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart 
naar het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het 
bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van 
grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Zo groeien 
wij tot de volheid der genade die Gij uw kinderen hebt toegezegd.  
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 
voor uw troon, loven en aanbidden wij U en bidden U toe met de 
woorden:    
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Heilig 

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. 
 
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus, 
uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen 
redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons 
wordt aangeboden.  
 
God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend, hebt 
Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij overgeleverd tot 
in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en elkander beminnen. 
 
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en 
vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, nu 
wij de opdracht van uw Zoon vervullen. 
 
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij 
tijdens de maaltijd brood in zijn handen, dankte en zegende U, brak 
het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: NEEMT EN 

EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN 

WORDT.  

 
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw 
liefde, vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak: 
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. 
 
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker  
 verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.  



9 

 

Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij 
U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen verzoening.  
 
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw Zoon 
en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest 
verwijderen wat scheiding brengt.  
 
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus onze paus 
en Johannes onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw 
volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de 
mensen en tot instrument van uw vrede.  
 
Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met 
de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met alle heiligen. 
Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle 
rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige 
verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede. Door 
Christus onze Heer. 
 
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.  
A: Amen. 
 
 
Onze Vader  

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.  
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P: Verlos ons, Heer… 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,  

in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Vredewens 
 
 
Lam Gods 

P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: ontferm U over ons. (2x) 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: geef ons de vrede. 
 
 
Communie 

P: Zalig zij ... 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
 maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
 
Communielied: Lenten Meditation 

Jesus Christ, my Saviour, 
lived for me and died, 
source of my salvation, 
yet was crucified. 
 
Peace that knows no measure; 
This by faith I see. 
Love that knows the ending; 
Jesus died for me. 
 
Lord, o Lord, we renew 
our commitment these 40 nights and days. 
And Lord, o Lord, by your grace, 
help us change our sinful ways. 
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Hear me now, Lord Jesus; 
I will never stray 
I will never wander. 
Hear me, as I pray: 
 
Free me now from darkness. 
Cleanse me now from sin. 
Pardon my transgressions, 
make me pure within. 
 
Lord, o Lord, we renew 
our commitments these 40 nights and days. 
And Lord, o Lord, by your grace, 
help us change our sinful ways. 
Amen, amen, amen. 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en Zegen 
 
 
Slotlied: U kennen, uit en tot U leven 
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Bezinning 

 
 
 
Het geweld in je Hoe zou Jezus? 
 
Ieder mens, christen of niet,  Vraag je van tijd tot tijd af: 
draagt geweld in zich. Hoe zou Jezus in deze 
We onderscheiden ons omstandigheden hebben 
alleen in de manier gehandeld? 
waarop we het toepassen. Wat zou Hij hebben gedacht, 
 gezegd, en hoe zou 
Frère Roger. Hij concreet hebben gedaan? 
Uit: Frère Roger.  
Een biografie over Vincent Depaul. 
de stichter van Taizé Uit: De armen nabij 
  
 
 
 
 
 
Het jaar van Laudato Si’… 
 
De dringende uitdaging om ons gemeenschappelijke huis te 
beschermen houdt ook de bezorgdheid in om heel de menselijke 
familie samen te brengen rond de zoektocht naar duurzame en 
integrale ontwikkeling, want we weten ook dat zaken kunnen 
veranderen. De Schepper laat ons niet in de steek, Hij komt nooit terug 
op zijn liefdesproject, Hij heeft geen spijt ons geschapen te hebben. 
De menselijkheid beschikt nog over de capaciteit om samen ons 
gemeenschappelijk huis op te bouwen. 
 
Paus Franciscus 
 
 
 
 
 

 


