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Openingslied: Ik roep uit de diepten tot U, Heer! 
 
 
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: Jeremia 31,31-34 

Er komt een tijd – godsspraak van de Heer – dat Ik met Israël een 
nieuw verbond sluit. Geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen 
gesloten heb, toen  Ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte 
te leiden. Want dat verbond  hebben zij verbroken, ofschoon Ik hun 
meester was – godsspraak van de Heer-. Dit is het nieuwe verbond 
dat Ik in de toekomst met Israël sluit: Ik leg mijn wet in hun binnenste, 
Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 
Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden: Leer de Heer 
kennen. Want iedereen, groot en klein, kent Mij dan – godsspraak van 
de Heer-. Dan vergeef Ik hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun 
zonden.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
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Antwoordpsalm 51 

Refrein: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. 
 
God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,  
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.  
Was mijn schuld volkomen van mij af,  
reinig mij van al mijn zonden.  
 
Schep in mij een zuiver hart, mijn God,  
geef mij weer een vastberaden geest.  
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,  
neem uw heilige Geest niet van mij weg.  
 
Geef mij weer de weelde van uw zegen,  
maak mij sterk in edelmoedigheid.  
Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren,  
alle schuldigen terugvoeren tot U. 
 
 
Tweede Lezing: Hebreeën 5,7-9  

Broeders en zusters, in de dagen van zijn sterfelijk leven heeft 
Christus onder luid geroep en geween gebeden en smekingen 
opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn 
vroomheid is Hij verhoord: hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de 
school van het lijden gehoorzaamheid geleerd; en toen Hij het einde 
had bereikt, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden 
van eeuwig heil. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Tussenzang 

Refrein: Lof en eer zij U, Heer Jezus. 
 
Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen, zegt de Heer, 
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.   Refrein: 
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Evangelie: Johannes 12,20-33 
 
Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter 
aanbidding waren ook enige Grieken. Dezen nu klampten Filippus van 
Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: ‘Heer, wij zouden Jezus 
graag spreken.’ Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte 
brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus 
echter antwoordde hen: ‘Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon 
verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel 
niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel 
vrucht voort. Wie zijn leven bemint verliest het; maar wie zijn leven in 
deze wereld haat zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand Mij 
dienen dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar 
zijn. Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel 
ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom 
juist ben Ik tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw Naam.’ Toen 
kwam er een stem vanuit de hemel: ‘Ik heb Hem verheerlijkt en zal 
Hem wederom verheerlijken.’  Het volk dat er bij stond te luisteren zei 
dat het gedonderd had. Anderen zeiden: ‘Een engel heeft tot Hem 
gesproken.’  Maar Jezus sprak: ‘Niet om Mij was die stem maar om u. 
Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats, nu zal de vorst dezer 
wereld worden buitengeworpen; en wanneer Ik van de aarde zal zijn 
omhooggeheven zal Ik allen tot Mij trekken.’ Hiermee duidde Hij aan 
welke dood Hij zou sterven.  
 

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 eeuwig leven. Amen.  
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Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 

 
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. 
  
 
 
Collectelied: De profundis Ps. 130 W.A. Mozart (1756-1792) 
 

De profundis clamavi ad te, Domine: 

Domine, exaudi vocem meam. 

Fiant aures tuae intendentes 

in vocem deprecationis meae. 

Si iniquitates observaveris, Domine: 

Domine, quis sustinebit? 

Quia apud te propitiatio est: 

et propter legem tuam sustinui te Domine. 

Sustinuit anima mea in verbo eius: 

speravit anima mea in Domino. 

A custodia matutina usque ad noctem 

speret Israel in Domino. 

Quia apud Dominum misericordia: 

et copiosa apud eum redemptio. 

Et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eius. 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 

Sicut erat in principio, et nunc et semper 
et in saecula saeculorum. Amen. 

  



7 

 

Vertaling: Een pelgrimslied.  
 

Uit de diepte roep ik tot u, Heer: 

Heer, luister naar mijn stem. 

Wil aandachtig luisteren 

naar de stem van mijn smeken. 

Als Gij de zonden blijft gedenken, Heer: 

Heer, wie zou dan stand houden? 

Want bij U is vergeving en omwille 
van uw wet heb ik stand gehouden Heer. 

In uw woord zal mijn ziel stand houden 
en haar hoop stellen op de Heer. 

In het duister van de nacht 
stelt Israël haar vertrouwen in de Heer. 

Want bij de Heer is erbarming 
en de weelde der verlossing. 

En Hij zal Israël verlossen van al haar zonden. 

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
zoals het was in het begin en nu en altijd, 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
 
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. 
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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 God 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:  
 
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 het 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. 
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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 

verkonigen wij de dood des heren totdat Hij komt. 
 
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 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. 
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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. 
 
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 
 
Communielied: Where you there?                 

Were you there when they crucified my Lord? 2x 
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.  
Were you there when they crucified my Lord? 
 
Were you there when they nailed Him to the tree? 2x 
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. 
Were you there when they nailed Him to the tree?  
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Were you there when they laid Him in the tomb? 2x 
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. 
Were you there when they laid Him in the tomb? 
 
Vertaling: Was jij er ook 
 
Was jij er ook, toen ze mijn Heer kruisigden? 2x 
Oh! Soms doet het mij vrezen, beven, sidderen. 
Was jij er ook, toen ze mijn Heer kruisigden? 
 
Was jij er ook, toen ze Hem aan het kruis nagelden? 2x 
Oh! Soms doet het mij vrezen, beven, sidderen. 
Was jij er ook, toen ze Hem aan het kruis nagelden? 
 
Was jij er ook, toen ze Hem in het graf legden? 2x 
Oh! Soms doet het mij vrezen, beven, sidderen. 
Was jij er ook, toen ze Hem in het graf legden? 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en ZegenLam Gods 
 
 
Slotlied: Met de boom des levens 
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Bezinning 
 
Stilte      Pasen voorbereiden 
 
Zodra Hij mijn naam uitspreekt, Nu wij ons onmiddellijk  
is mijn stilte de stilte van het  op de viering van het heilig 
eeuwige leven, en weet ik dat ik Paasmysterie voorbereiden, 
besta, omdat mijn hart zich heeft onderhouden wij terecht het 
geopend voor mijn Vader in de vasten en volgen wij een 
weerklank van de eeuwige jaren. strengere levenswijze dan wij 
Mijn leven is luisteren. Zijn leven de andere tijden van het jaar 
is spreken. Mijn redding is te  gewoon zijn te doen. 
horen en te antwoorden. Daarom Dit alles verkrijgt een diepere 
moet mijn leven stilte zijn. Mijn zin wanneer wij bedenken, 
stilte is dus mijn redding.  dat wij aldus gemeenschappelijk 
     althans enigszins deelnemen  
Thomas Merton.    aan Christus’ kruis en iets doen 
Uit: Wij zijn allen één.   in het hetgeen Hij gedaan heeft 

voor ons, zoals de Apostel zegt: 
Woorden voor elke   ‘Indien wij met Hem lijden, 
dag van het jaar    zullen wij ook met Hem  
     verheerlijkt worden’ 
     (Rom. 8,17) 
 
          
     Paus Leo de Grote 
  
     

Het jaar van Laudato Si’… 
 
Paus Franciscus 
      

Verandering is wenselijk, maar wordt verontrustend wanneer het de 
wereld en de levenskwaliteit van een groot deel van de mensheid 
schade berokkent.        
 
Paus Franciscus 

 


