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OPENINGSLIED:  GvL 432 
Refrein: Ontvangt Gods genade niet tevergeefs 
 

Dit is de gunstige tijd,  
dit is de dag van het heil. Refrein: 
 

Bekeert u tot God,  
Hij is genadig en barmhartig. Refrein: 
 

Eer zij de heerlijkheid Gods, 
Vader, Zoon en heilige Geest. Refrein: 
 

KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 

VERBRANDEN VAN DE AS 
 

OPENINGSGEBED 
 

EERSTE LEZING Joël 2,12-18  
Woord van de Heer – Wij danken God 
 

ANTWOORDPSALM: Psalm 51  
Refrein: 
God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, 
delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 
 

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. Refrein: 
 

Ik erken dat ik misdreven heb, 
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen. 
Jegens U alleen heb ik gezondigd, 
wat U tegenstaat heb ik gedaan. Refrein: 
 

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. Refrein: 
 
 



Geef mij weer de weelde van uw zegen, 
maak mij sterk in edelmoedigheid. 
Heer, maak Gij mijn lippen los, 
dat mijn mond uw lof kan zingen. Refrein: 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE:  

Refrein: Eer aan U, Christus, Zoon van de Levende God. 
Schep in mij een zuiver hart mijn God, 
geef mij weer de weelde van uw zegen.  
 
EVANGELIE Mattheus 6, 1-6, 16-18 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE:  
Woorden van oudsher gegeven 
zingen van geluk en pijn 
blijven spreken over leven 
‘ga’ en ik zal met je zijn 
 
OVERWEGING 
 
ZEGENING EN OPLEGGING VAN DE AS 
Refrein:Lava me, Domine, lava me! 
            Lava me, Domine, lava me! 
 
Was mijn schuld volkomen van mij af,  
reinig mij van al mijn zonden. 
Geef mij de vreugde van vroeger,  
de kracht van een sterke geest. Refrein: 
 
Zoals het hert de beekjes zoekt,  
zo zoekt mijn geest naar U, mijn God. 
Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft,  
zal ik Hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Refrein: 
 
VOORBEDE: Eeuwige, erbarm U over ons. 
 
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
OFFERANDELIED:  Psalm 51 – Thomas Attwood 
Turn thy face from my sins, 
and put all my misdeeds. 
Make me a clean heart, O God,  
and renew a right spirit within me. 
Cast me not away from thy presence,  
and take not thy Holy Spirit from me. 



Wend uw ogen af van mijn zonde,  
wis al mijn schulden uit. 
God, schep in mij een zuiver hart,  
vernieuw mijn geest, maak hem standvastig. 
Verstoot mij niet, weg van uw gelaat,  
neem uw heilige geest niet weg van mij. 
 
OPROEP TOT GEBED 
 
GEBED OVER DE GAVEN    
 
PREFATIE:  GvL 281 
 
SANCTUS Missa in sinplicitate – Hans Leenders 
 
EUCHARISTISCH GEBED: GvL 302 
 
ONZE VADER: (gesproken) 
 
VREDESWENS 
 
AGNUS DEI Missa in sinplicitate – Hans Leenders 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
COMMUNIE 
 
COMMUNIELIED: Soul of Christ – S. Nicholson 
Soul of Christ, sanctify me; 
body of Christ, save me; 
blood of Christ, fill me; 
water from the side of Christ, wash me; 
O good Jesus, hear me! 
Within thy wounds hide me; 
suffer me not to be separated from thee; 
from the malicious enemy defend me; 
in the our of death call me and bid me come to thee; 
that with thy saints I may praise thee for ever and ever. 
Amen. 
 
Ziel van Christus, heilig mij. 
Lichaam van Christus, red mij. 
Bloed van Christus, zuiver mij. 
Water uit de zijde van Christus, was mij. 
O goede Jezus, verhoor mij. 



Lijden van Christus, sterk mij. 
Laat mij schuilen in uw wonden. 
Laat mij nooit van u gescheiden worden. 
Verdedig mij tegen de boze. 
In het uur van mijn dood, roep mij tot U. 
En roep mij om bij U te komen, om U, 
met uw heiligen te loven, 
tot in de oneindige eeuwigheid. 
Amen. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED:  
De Heer zal ons bevrijden, 
Hij neemt ons leven aan, 
voor nu en alle tijden, 
dat wij in vrede gaan. 
Hij zegt: Ik zal verhoren 
wie roept en Mij verwacht, 
zijn naam gaat niet verloren 
in ’t holle van de nacht! 
 
Door vasten en versterving, 
door water en woestijn, 
geleidt ons zijn ontferming  
en voert ons aan het eind 
de gouden straten binnen 
en door de gouden poort, 
zo laat ons Gode dienen 
en vragen naar zijn Woord! 
 
Wij zijn voorgoed geboren, 
wij zien het levenslicht, 
wij proeven van tevoren 
het heil dat vóór ons ligt. 
Wij moeten ons verblijden, 
het is nog niet te laat, 
aan ’t einde van de tijden 
staat onze moederstad. 
 
 


