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Sint-Vitusparochie 
St. Dominicuskerk Leeuwarden 

2 maart 2022 – Aswoensdag 
 
 

 

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. 
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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 
Wash me throughly – G.F. Händel   
Psalm 51: 2 
Was mij schoon van schuld, reinig mij van mijn zonde. 
 
VOORBEDE: Eeuwige, erbarm U over ons. 
 
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
OFFERANDELIED:  Als de wijsheid van de zee – A. Arens 
Er is diepte in Gods goedheid als de wijsheid van de zee. 
Er is een vriendelijkheid in Zijn gerechtigheid die de wijsheid overstijgt. 
Nergens wordt de droeve wereld zo begrepen als in de hemel. 
En nergens worden fouten zo zacht beoordeeld. 
Want Gods liefde is groter dan ons verstand meten kan,  
en het hart van de Eeuwige is wonderlijk mild. 
Door de grenzen van ons denken zien wij zijn liefde te beperkt. 
We jagen regels na met een ijver die Hij niet bezit. 
Er is gulheid in de verlossing, waarvoor Hij zich heeft gegeven. 
Er is vreugde en verlichting voor de weeklacht van ons hart. 
Hij heeft genoeg  barmhartigheid voor duizenden werelden als de onze  
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in die eindeloze onbegrensde ruimte van geluk. 
Dus treed elkaar tegemoet in zijn geest van zachtheid en bemoediging. 
Zo wordt ons leven verlicht door Gods aanwezigheid. 
 
OPROEP TOT GEBED 
 
GEBED OVER DE GAVEN    
 
PREFATIE:  GvL 281 
 
HEILIG: Missa Corona – Wouter van Belle 
 
EUCHARISTISCH GEBED: GvL 302 
 
ONZE VADER: (gesproken) 

Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol 
vertrouwen bidden: 

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. 
Verlos ons Heer….. 

  Want van U is het koninkrijk en de kracht 
En de heerlijkheid in eeuwigheid 

Amen. 

 
VREDESWENS 
 
LAM GODS: Missa Corona – Wouter van Belle 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
COMMUNIE 
 
COMMUNIELIED:  
Lord, for thy tender mercy’s sake -  Anonymus - 16e eeuw 
Lord, for thy tender mercy’s sake,  
lay not our sins to our charge, 
but forgive that is past, 

Locatie Leeuwarden 
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and give us grace to amend our sinful lives: 
to decline from sin and incline to virtue, 
that we may walk in a perfect heart 
before thee now and evermore. Amen. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: (mel. O Hoofd vol bloed en wonden) 
 
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. 


