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Openingsvers 
 

 
 
 
Hymne: Melodie: ZJ 702 De Heer die leeft.  
 
O goedertieren Schepper, hoor 
naar ons gebed en hulpgeroep, 
dat opstijgt veertig dagen lang 
in deze grote boetetijd. 
 
Gij die de harten mild doorschouwt 
en kent de zwakheid onzer kracht, 
vergeef genadig onze schuld, 
nu wij tot U zijn weergekeerd. 
 
Al hebben wij U veel misdaan, 
onthoud niet uw barmhartigheid. 
Geef thans uw heilige Naam ter eer, 
aan zwakke mensen kracht en troost. 
 
Geef dat onthouding met haar pijn 
naar lijf en leden ons bedwingt, 
zodat ons hart van schuld bevrijd, 
zich vrijhoudt van de zondesmet. 
 
Verhoor ons, nooit volprezen God, 
drievoudig, één en onverdeeld: 
geef dat ons rijk aan vruchten wordt 
de heilige tijd, die Gij ons geeft.
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Psalm 27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1 De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen; 

* de Heer is de schuts van mijn leven,  
voor wie zou ik bang zijn?  

2 Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden; * 
mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken. 

 
3 Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd, * 

al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen.  
4 Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen: * 

dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef; 
 

dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren, * 
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien 

 
5 In kwade dagen verleent zijn tent mij beschutting, Hij 

houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf; *  
Hij brengt mij in veiligheid hoog op de rots.  

6 Nu houd ik het hoofd fier opgericht * 
ondanks de vijanden die mij omringen. 

 
Nu kan ik met offers mijn dankbaarheid tonen, * met 

zang en muziek voor de Heer in zijn tempel. 
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7 Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem, *  
heb medelijden en wil mij verhoren.  

8 Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op, * 
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. 

 
9 Wil uw gelaat niet verbergen voor mij, * 

verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap. 
 

Want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet, * 
verlaat mij niet, God, mijn Verlosser. 

 
10 Al joegen mijn vader en moeder mij weg, * 

de Heer zou mij altijd ontvangen.  
11 Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand, * 

leid mij langs effen paden.  
12 Geef mij niet prijs aan de haat van mijn vijand, * 

die vals beschuldigt en dreigt met geweld.  
13 Ik reken erop in het land van de levenden * 

het heil van de Heer te aanschouwen. 
 

14 Zie uit naar de Heer en hou dapper stand, * 
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. 

 
Eer aan de Vader en de Zoon *  

en de heilige Geest. 
 

Zoals het was in het begin en nu en altijd *  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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Psalmgebed 
God, onze Vader, 
wij danken U voor Jezus 
die ons licht en ons leven is, 
ons heil en ons behoud. 
Laat ons hart niet bezwijken, 
geef ons moed en geduld, 
als wij uw aanschijn zoeken 
in Jezus Christus, onze Heer. 
 
Lofzang uit het Nieuwe Testament.  
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Korte Schriftlezing 

Fil. 2, 12b-15a 
Maakt met ernst werk van uw heil. God is het immers die zowel het willen als het 
doen bij u tot stand brengt, om zijn heilsplan te verwezenlijken. Doet al wat ge te 
doen hebt, zonder te morren of tegen te spreken. Zorgt dat ge onberispelijk en 
ongerept zijt als onbesproken kinderen van God. 
 
Beurtzang 
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Lofzang van Maria 

 
 
 
2. Van nu aan, om wat Hij, 
de Sterke, deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 
 
3. Zijn arm verstoot met kracht 
de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen; 

maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed 
de hongerigen lonen. 
 
4. Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 
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Voorbeden  
Brengen wij dan al wat leeft in ons hart onder woorden en bidden wij… 
 
Voor allen die meewerken aan de opbouw van het vaccinatiecentrum en voor allen die 
zich als vrijwilliger inzetten voor onze stad, dat zij de kracht krijgen om geduldig met 
anderen op weg te gaan. Laat ons bidden… 

 
Voor allen met geestelijke moeilijkheden, dat zij kracht krijgen om door te zetten.  
Laat ons bidden… 
 
Voor allen die eenzaam zijn en nood hebben aan ontmoeting dat zij kracht mogen 
putten uit wat de toekomst brengen zal. Laat ons bidden… 
 
Voor allen die verlangen om samen in de de kerk te vieren. Dat zij blijven verlangen 
om in gemeenschap samen te komen. Laat ons bidden… 
 
Voor allen die overleden zijn. Dat zij mogen thuiskomen in de eeuwige rust.  
Laat ons bidden… 
 

Onzevader 
 

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. 
 

Slotgebed 
 

Heer,  
zie met welgevallen naar de toewijding  
die thans leeft in uw volk.  
Dat zij die boete doen en vasten,  
in het goede dat zij doen,  
voedsel vinden voor het ware leven.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
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Zegen 
 

 
 

 
Maria – Antifoon 
 

 
 
 
 


