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*Vaste gezangen: Missa in honorem s. Ambrosii 
  
 
Openingslied: Een smekeling 
 
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw Woord beslag op mijn gedachten, 
opdat ik in het licht der waarheid woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. 
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
  
Al uw geboden zijn gerechtigheid, 
Ik prijs uw Woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
  
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap, en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
 
 
 
Woord van welkom  
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Gebed 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing:  Joël 2, 12-18 

 
Zo spreekt God de Heer: ‘Keert tot Mij terug, van ganser 
harte, met vasten, met geween en met rouwklacht. Scheurt 
uw hart en niet uw kleren, keert terug tot de Heer uw God, 
want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde, 
en Hij heeft spijt over het onheil.’ Wie weet, keert Hij terug en 
krijgt Hij spijt en laat dan zegen achter zich, een meeloffer en 
een plengoffer voor de Heer uw God! 
Blaast de bazuin op Sion, kondigt een heilige vastentijd af, 
roept een plechtige bijeenkomst bijeen! Verzamelt het volk, 
belegt een heilige bijeenkomst, brengt de oudsten samen en 
verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen;  
laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar 
bruidsvertrek. 
Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters, die de 
dienst van de Heer verrichten, wenen en zeggen: Spaar uw 
volk, Heer, laat niet met uw erfdeel spotten, laat niet de 
heidenen het overheersen. 
Moet men onder de volken zeggen: ‘Waar blijft hun God?’ 
Toen is de Heer voor zijn land opgekomen en heeft Hij zijn 
volk gespaard. 
 
Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
 
 
Tussenzang; Antwoordpsalm 51 IX 
 
Refrein: God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, 

delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 
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1. 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 
 

2. 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 

 
3. 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 

 
4. 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 

 
 

Tweede lezing: 2 Korintiërs 5, 20-6,2 

 
Broeders en zusters, wij zijn 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. 
Als Gods medewerkers sporen wij u aan: zorgt dat ge zijn 
genade niet tevergeefs ontvangt.  
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Hij zegt immers: ‘Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de 
dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen.’ 
Nu is er die gunstige tijd, vandaag is het de dag van het heil. 
 
 Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
 
 
 
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.  
Refrein 

 
 
 
 
Uit het heilig evangelie: Mattëus 6,1-6.16-18 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Denkt erom: beoefent 
uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de 
aandacht te trekken: anders hebt gij geen recht op loon bij uw 
Vader die in de hemel is. 
Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor 
u uit zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, 
opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, Ik zeg 
u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes 
geeft laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, 
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve; en uw Vader die 
in het verborgene ziet zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, 
gedraagt u dan niet als de schijnheiligen die graag in de 
synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden 
om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben 
hun loon al ontvangen!.  
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Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur 
achter u en bid tot uw Vader, die in het verborgene is; en uw 
Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 
Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de 
schijnheiligen: zij verstrakken hun gezicht om de mensen te 
tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij 
hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw 
hoofd en was uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien 
dat gij vast, maar vast voor uw Vader, die in het verborgene is 
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.’ 
 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
 
 
 
Overweging 
 
 
 

ZEGENING EN OPLEGGING VAN DE AS 
 

Asoplegging; Psalm 51 I, God, herschep mijn hart 
 
Refrein: God, herschep mijn hart, herschep mijn hart, 
    maak het zuiver.  
 

1. Wees mij, God, in uw goedheid genadig, 
neem in uw oneindig erbarmen mijn  
overtredingen weg.    
Refrein 

 
2. Zuiver mij geheel van mijn zonde, 

reinig mij van wat ik misdeed.     
 Refrein 
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3. Verban mij niet ver van uw aanschijn, 
noch onttrek mij uw heilige Geest.   

 Refrein 
 

4. Hergeef mij het geluk om uw heil, 
laat bereide gezindheid mijn kracht zijn.   

 Refrein   
 
 
 
Acclamatie voorbede:  

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
 
Collecte  
Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan voor de 
collecte. Ook nu kunt u zich aansluiten door het overmaken 
van uw bijdrage. Alle informatie vindt u in de speciale bijlage 
en op de diverse websites. 
                                

 
 
Gereedmaken tafel: Psalm 103 II, Barmhartige Heer 
 
Refrein:   Barmhartige Heer, genadige God   
  

1. Ja, wat de hemel is voor de aarde, 
dat is zijn liefde voor hen die geloven. 

  Refrein 
 

2. Zover als het oosten van het westen vandaan is, 
zover van ons af werpt Hij al onze zonden. 

   Refrein 
 
 
 



8 

 

3. Hij kent ons toch, 
Hij is niet vergeten dat wij gemaakt zijn  
uit het stof van de aarde. 

   Refrein 
 

4. Mensen hun dagen zijn als het gras, 
zij bloeien als bloemen in het open veld; 
dan waait de wind en zij zijn verdwenen. 

   Refrein 
 

5. Maar duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn verbond bewaren, 
zijn woord behartigen en het volbrengen. 
Refrein 

 
 
 

EUCHARISTIE 
 
Bidt, broeders en zusters…… 
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en 
eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van zijn heilige kerk. 
 
 
 
 
Gebed over de gaven 
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EUCHARISTISCH GEBED 
 
Prefatie 
 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart.  Wij zijn met ons hart bij de Heer 
 
 Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
 Hij is onze dankbaarheid 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. 
Want als wij vasten, weerhoudt Gij ons van het kwaad en richt 
Gij onze geest op U, maakt Gij ons tot deugdzame mensen 
en schenkt Gij ons de overwinning door Christus onze Heer. 
Door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van 
U spreken, huiverend U aanbidden, Koning in majesteit. Laat 
nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U – 
en dat ook onze hulde wordt gehoord als voor uw troon dit 
lied wordt aangeheven: 
 
 
Sanctus,- Sanctus,- Sanctus - Dominum Deus Sabaoth.- 
Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini. –  
Hosanna in excelsis. 
 
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. 
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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 gestrekte 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. 
 
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 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. 
 

V. Redder van de wereld, bevrijd ons. 
A. Gij die ons hebt verlost door Uw kruis en verrijzenis. 
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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. 
 
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. Amen. 
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COMMUNIERITUS 
 

Onze Vader 
 
Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die 
Jezus ons gegeven heeft:  
 
 
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                                             
 
 
*Agnus Dei 
 
 
Uitnodiging tot de Communie 
 
Zalig zij….. 
 
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.123rf.com/clipart-vectoren/witte_duiven.html?alttext%3D1%26start%3D400%26orderby%3D4%26sti%3D&psig=AOvVaw20wrlPjGaUJiZfAOf0j27M&ust=1590601457803000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCqgriK0ukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Communielied; Door de wereld gaat een woord 
 

1. Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs." 

 
Refrein 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luist'ren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
2. Menigeen ging zelf op pad 

daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. 

 Refrein 
 

3. Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
Refrein 

 
 
Slotgebed   
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen en wegzending 
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Slotlied; God roept de mens 
 

1. God roept de mens op weg te gaan. 
Zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga 
naar ’t land dat Ik u wijs’. 

 
2. Het volk van God was veertig jaar, 

een mensenleven lang 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Ka-na-an. 

 
3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan 

Uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
de nieuwe Mozes zijn. 
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VOLGENDE LIVE STREAM  
 

EUCHARISTIEVIERING 
 

OP ZONDAG 21 FEBRUARI OM 10.30 UUR 
 

UIT DE TITUS BRANDSMAKERK 
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