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Openingslied: U kennen, en uit U leven 
 

 
 
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. 
 
 
Vaste gezangen: Missa Sancto Albano – Healey Willan (1880-1968) 
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Kyrie, eleison 

Kyrie, eleison Heer, ontferm u  
Christe, eleison Christus, ontferm u  
Kyrie, eleison Heer, ontferm u  
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Jozua., 5, 9a. 10-12 

In die dagen sprak de Heer tot Jozua: ‘Vandaag heb Ik de smaad van 
Egypte van u afgewenteld.’ 
Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Paasfeest 
op de veertiende dag van de maand, in de avond in de vlakte van 
Jericho. En daags na Pasen, juist op die dag, aten zij ongezuurd brood 
en geroosterd graan dat van het land zelf afkomstig was. De volgende 
dag hield het manna op; ze konden nu eten wat het land voortbracht. 
Voortaan kregen de Israëlieten geen manna meer; zij aten gedurende 
heel het jaar wat Kanaän voortbracht. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm 34:   

 
 
De Heer zal ik prijzen iedere dag zijn lof ligt mij steeds op de lippen. 
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,  
laat elk die het hoort zich verheugen.     Refrein 
 
Verheerlijkt de Heer tezamen met mij  
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren. 
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,  
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.   Refrein 
 
Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig, want Hij stelt u niet teleur. 
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer  
en redt hen uit hun ellende.    Refrein  
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Tweede lezing: 2 Kor., 5, 17-21 
 
Broeders en zusters, wie in Christus is, is een nieuwe schepping: het 
oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen: En dit alles komt van God. Hij 
heeft ons door Christus met zich verzoend en ons, apostelen, de dienst 
van die verzoening toevertrouwd. Ja, God was het die in Christus de 
wereld met zich verzoende: Hij telde de fouten van de mensen niet en 
ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee. Wij zijn dus gezanten 
van Christus, God roept u op door ons woord. Wij smeken u in Christus' 
naam: laat u met God verzoenen! Hem die geen zonde heeft gekend 
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods eigen 
heiligheid zouden worden. 

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 

 
Vers voor het Evangelie 

 
              Eer aan  U,    Chris -tus, Zoon van de Le-ven-de God 
 
Ik ga weer naar mijn Vader en ik zal hem zeggen: 
Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen U.   Refrein 
 
 
Evangelie: Lucas 15, 1-3.11-32 

In die tijd kwamen de tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus 
om naar Hem te luisteren. De Farizeeën en de Schriftgeleerden morden 
daarover en zeiden: “Die man ontvangt zondaars en eet met hen’. Hij 
hield hen deze gelijkenis voor: ‘Een man had twee zonen. Nu zei de 
jongste van hen tot zijn vader: ‘Vader geef mij het deel van het bezit 
waarop ik recht heb.’ En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 
Niet lang daarna pakte de jongste zoon alles bij elkaar en vertrok naar 
een ver land. Daar verkwistte hij zijn bezit in een losbandig leven. Toen 
hij alles opgemaakt had kwam er een verschrikkelijke hongersnood over 
dat land en hij begon gebrek te lijden. Nu ging hij in dienst bij een der 
inwoners van dat land die hem het veld instuurde om varkens te hoeden. 
En al had hij graag zijn buik willen vullen met de schillen die de varkens 
aten, niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot nadenken en zei: ‘Hoeveel 
dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik verga hier van 
de honger. Ik ga weer naar mijn vader  
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en ik zal hem zeggen: ‘Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen 
u; ik ben niet meer waard uw zoon te heten maar neem mij aan als een 
van uw dagloners.’ Hij ging dus op weg naar zijn vader. ’Zijn vader zag 
hem al in de verte aankomen en hij werd door medelijden bewogen; hij 
snelde op hem toe viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. Maar de 
zoon zei tot hem: ‘Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u; ‘ik 
ben niet meer waard uw zoon te heten.’ Doch de vader gelastte zijn 
knechten: ‘Haalt vlug het mooiste kleed en trekt het hem aan, steekt hem 
een ring aan zijn vinger en trekt hem sandalen aan. Haalt het gemeste 
kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij 
was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is 
teruggevonden.’ Ze begonnen dus feest te vieren. Intussen was zijn 
oudste zoon op het land. Toen hij echter terugkeerde en het huis 
naderde hoorde hij muziek en dans. Hij riep een van de knechten en 
vroeg wat dat te betekenen had. Deze antwoordde: ‘Uw broer is 
thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten omdat 
hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Maar hij werd kwaad en 
wilde niet naar binnen. Toen zijn vader naar buiten kwam en bij hem 
aandrong gaf hij zijn vader ten antwoord: ‘Al zoveel jaren dien ik u en 
nooit heb ik uw geboden overtreden, toch hebt gij mij nooit een bokje 
gegeven om eens met mijn vrienden feest te vieren. En nu die zoon van 
u is gekomen die uw vermogen heeft verbrast met slechte vrouwen, hebt 
ge voor hem het gemeste kalf laten slachten.’ Toen antwoordde de 
vader: ’Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is ook van jou. 
Maar er moet feest en vrolijkheid zijn, omdat die broer van je dood was 
en levend is geworden, verloren was en is teruggevonden." 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
 
Overweging 
 
 
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  
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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 misintenties – de intentiekaars wordt aangestoken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intermezzo:  – Gereedmaken van de Tafel   
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de GIV 
 App doneren of in de  
 collectemandjes bij het  
 verlaten van de kerk 
 
 
 

Collectelied: Bless the Lord 

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.  
 
 
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 
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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. Gij schenkt ons een heilzame tijd om ons hart weer zuiver te 
maken: vrij van zelfzucht en zonde zullen wij het vergankelijke zó 
gebruiken, dat ons hart gericht blijft op het eeuwige. Daarom, met de 
engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn, 
en zingen U toe vol vreugde: 
 

Sanctus en Benedictus   

  

Sanctus, sanctus, sanctus Heilig, heilig, heilig de Heer, 
Dominus Deus Sabaoth. de God der hemelse machten. 
Pleni sunt caeli et terra Vol zijn hemel en aarde 
gloria tua. van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge. 
Benedictus qui venit Gezegend Hij die komt 
in nomine Domini. in de naam des Heren. 
Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge. 
 

Van in den beginne brengt Gij tot stand wat goed is voor de mens om 
hem te heiligen zoals Gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier verzameld 
is, en zend de kracht van uw heilige Geest. Maak deze offergaven voor 
ons tot het Lichaam en Bloed van uw Zoon, uw welbeminde, Jezus 
Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn. Toen wij verloren waren en niet 
in staat U naderbij te komen, hebt Gij nog het meest getoond hoezeer 
Gij ons bemint: uw Zoon, de enige Gerechte, heeft zich overgeleverd in 
onze handen; Hij werd genageld aan een kruis. Daar heeft Hij met wijd 
uitgestrekte armen het onverwoestbaar teken opgericht van het verbond 
tussen de hemel en de aarde. Maar vooraleer dat alles te volbrengen 
heeft Hij het paasmaal willen vieren, te midden van zijn leerlingen. 
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Aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen en het dankgebed; toen 
brak Hij het en gaf het aan de zijnen, terwijl Hij zei: ‘NEEMT EN EET 

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

WORDT.’ 
 
Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat Hij alles zou 
verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam Hij de beker met wijn, sprak 
opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden terwijl Hij 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze uiteindelijke 
vrede; terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en uitzien naar de 
gezegende dag waarop Hij zal wederkomen om onze vreugde te 
voltooien, bieden wij U, waarachtige en getrouwe God, het offer aan 
waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld. Algoede Vader, 
zie met liefde neer op allen die Gij naar U toetrekt. Gij laat hen delen in 
het éne offer van Christus; dat zij één lichaam worden, gaaf en 
onverdeeld, door de kracht van de Geest. 

Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen 
met onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes. Help ons mee 
te werken aan de komst van uw koninkrijk tot de dag komt en het uur 
waarop wij voor U zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats met al uw 
heiligen in de hemel, aan de zijde van de maagd Maria en van de 
apostelen, verenigd ook met onze broeders en zusters die wij hebben 
toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn heengegaan. 
Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed gevrijwaard van 
de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied van dank aan 
de verrezen Heer.
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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  
 
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. 

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

in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredewens 
 
Agnus Dei 

Agnus Dei, Lam Gods, dat wegneemt 
qui tollis peccata mundi, de zonden der wereld, 
miserere nobis. (2x) ontferm U over ons. (2x) 
Agnus Dei, Lam Gods, dat wegneemt 
qui tollis peccata mundi, de zonden der wereld, 
dona nobis pacem. 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. 
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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 no 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. 
 
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 commitment these 40 nights and days. 
And Lord, o Lord, by your grace. 
help us change our sinful ways. 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en Zegen 
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Slotlied: Geef vrede, Heer, geef vrede 
 (melodie: Ik wil mij gaan vertroosten) 

 
Geef vrede, Heer, geef vrede 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde 
o red ons sterke Heer. 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen. 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken 
uw vrede wint de strijd! 
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Bezinning 
 

 

 


