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Intrede 
 
Openingslied: Het lied van de eerste der mensen 
  
Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 
zijn leven, zijn dood en verrijzenis, 
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren 
die onze God en leidsman ten leven is. 
  
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 
  
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
  
Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam, 
als graan in de aarde gestorven zijt, 
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
van harte maak tot wederdienst ons bereid.  
 
Kruisteken: 
 
Pr: In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. 
A: Amen. 
Pr: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en 
 de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
A: En met uw Geest. 
 
Begroeting 

 
Gebed 
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LITURGIE VAN HET WOORD 
  

Eerste lezing: Joël 2, 12-18| 
 

Uit de profeet Joël 
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 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 meel-offer en een 
pleng-offer 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 des Heren 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". 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Tussenzang: Psalm 51 - I 
  
Refrein: 
God, herschep mijn hart, herschep mijn hart, maak het zuiver. 
  
Wees mij, God, in uw goedheid genadig, 
neem in uw oneindig erbarmen mijn overtredingen weg.       Refrein 
   

Zuiver mij geheel van mijn zonde, 
reinig mij van wat ik misdeed.                                                 Refrein 
   

Verban mij niet: ver van uw aanschijn, 
noch onttrek mij uw heilige geest.                                          Refrein  
  

Hergeef mij het geluk om uw heil, 
laat bereide gezindheid mijn kracht zijn.                                Refrein  
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Tweede lezing: 2 Korintiërs 5, 20- 6, 2 
 
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Korinte 
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 zonden heeft gekend, heeft God 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. 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. 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Evangelielezing: Mattëus 6, 1-6.16-18 
 
 

Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Matteüs 
A: Lof zij U, Christus. 
 

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 ge geen recht op loon bij uw Vader die in de 
hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuint 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 blijven; en uw Vader die in het verborgene ziet, 
zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als 
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! Maar als gij bidt, gaat dan 
in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader, die 
in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal 
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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, zalft dan uw hoofd en wast 
uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast voor 
uw Vader die in het verborgene is en uw Vader, die in het 
verborgene ziet, zal het u vergelden." 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Verkondiging 
 

Zegening en oplegging van de as  
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
 

Collecte:  
 

Ronde mandjes: voor de geloofsgemeenschap 

Vierkante mandjes: Vastenactie: Mensen onderweg Zuid-Soedan. 
Dit jaar staat de Vastenactiecampagne in het teken van mensen die 
op de vlucht zijn voor geweld, natuurrampen of een uitzichtloos 
bestaan. We ondersteunen een project in Zuid-Soedan. 
Zie verder uitgebreide tekst achter in dit boekje. 
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin dit boekje. 
 
Offerandelied: Het lied van het oprechte vasten 
  

Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft: 
Wat durft dat volk mij nog te vragen. 
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft 
Wat durft dat volk mij nog te vragen. 
Die in zak en as gezeten 
twistend mijn gebod vergeten, 
denkt gij, dat ik om dat vasten geef? 
Mijn volk, wat durft gij mij te vragen. 
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Zo spreekt de God die alles weet en ziet: 
Ik durf uw vasten niet vertrouwen. 
Als gij de zwervers niet uw woning biedt 
durf Ik uw vasten niet vertrouwen. 
Schenk uw brood aan de geboeiden 
schenk uw troost aan de vermoeiden. 
Anders hoor Ik naar uw smeken niet, 
en durf uw vasten niet vertrouwen. 
 
Pr: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  
      worden door God, de almachtige Vader. 
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 

 
Het Eucharistisch gebed 

 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Prefatie: 
 
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 hebt gewild dat wij U dank betuigen 
door onszelf te versterven. Zo behoedt Gij ons, zondaars, voor 
overmoed en eigenwaan en doordat wij het voedsel broederlijk 
delen met hen die honger hebben, maakt Gij ons tot navolgers van 
uw mildheid. Daarom verheerlijken wij U met de menigte van 
engelen die niemand tellen kan en zingen U het loflied toe: 
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Heilig:                                                 St. Jansmis van K. Schoonenbeek    
 

Heilig, heilig, heilig, de Heer, 
de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 
 
Eucharistisch gebed: IIc  
 
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig 
dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam 
Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn 
leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want 
dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
  
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
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. 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
  
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst 
te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en 
wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot 
één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de 
hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met 
Franciscus, onze paus, en Willem, onze bisschop, en allen die uw 
heilig dienstwerk verrichten. 
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Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in 
de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw 
zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw 
gelaat. 
  
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens 
leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig 
leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, 
uw Zoon.  
 
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. 

Communieritus 
 

Gebed des Heren: 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.    
 
Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 
zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 
uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 
Verlosser Jezus Christus.  
 
A.  Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid.  
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Vredeswens 
 

Breken van het brood 
 
Lam Gods:                                         St. Jansmis van K. Schoonenbeek    

 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. (2x)  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 
 
Communie: 
 
Pr: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
    Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
     maar spréék en ik zal gezond worden. 
 

 
Lied tijdens de communie: Pelgrimstocht der mensen 
                                                            tekst: A. Lohman, muziek: E. Elgar  
   

Pelgrimstocht der mensen; veertig jaar woestijn;  
Onvervulde wensen, 't Land zal heerlijk zijn.  
Wie aanhoort ons bidden; Wie ziet naar ons om?  
God trekt in ons midden, kom Heer Jezus, Kom! (2x)  
Vrucht van eenzaam sterven, 't leven overwon.  
Wij gaan 't land nu erven, God is zelf haar zon.  
Trekkers vol vertrouwen, werpt uw last op Hem.  
God is zelf aan 't bouwen, 't nieuw Jeruzalem! (2x) 
 

Gebed na de communie 
 

SLOTRITEN 
 
Zegen en wegzending:    (allen gaan staan) 
 

Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
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Pr: Zegene u de almachtige God, de Vader,  
 de Zoon en de heilige Geest. 
A: Amen. 
Pr: Gaat allen heen in vrede. 
A: Wij danken God. 
 
Slotlied: Het lied van het lam en de herder 
  
Christus heeft voor ons geleden 
als een beeld van ons bestaan, 
dat wij zover zouden gaan; 
in zijn voetstappen te treden. 
  
Die geen zonde heeft bedreven, 
uit wiens mond niet is gehoord 
enig onvertogen woord 
maar de adem van het leven. 
  
Die wanneer Hij werd geslagen 
zelfs zijn mond niet open deed, 
die niet dreigde als Hij leed 
maar het zwijgend heeft verdragen. 
  
Die de zonden heeft gekorven 
in zijn lichaam op het hout, 
dat gij Gode leven zoudt, 
aan de zonde afgestorven. 
  
Door wiens striemen gij genezen, 
door wiens dood gij levend zijt, 
levend in rechtvaardigheid,. 
taal en teken van Gods wezen, 
  
als eertijds verdoolde schapen, 
thans den Herder toegewijd, 
die u in de waarheid weidt. 
Uw bewaarder zal niet slapen. 
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Ja, de Heer zal u bewaren, 
Hij de Herder, Hij het Lam, 
die voor u ter aarde kwam 
die voor ons is opgevaren! 
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Collecte: 
 

GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 

 
 
                                                                       
 

 

 

 

Geloofsgemeenschap                                                                Goede doel        

 

Vasten doe je niet voor jezelf 
 
Menigeen zal het herkennen: je neemt je het een en ander voor, 
afvallen, minder eten, stoppen met roken, geen of minder alcohol 
drinken, om maar een paar dingen te noemen die mensen als 
vasten zien. Je moet je onthouden van iets dat je leuk of lekker 
vindt en dat is soms erg moeilijk. En het wordt nog moeilijker als dat 
vasten, die onthouding, wordt ervaren als dwang en als het doel 
ervan niet goed zichtbaar is. Vasten is heel moeilijk vol te houden, 
zei de heilige Augustinus al. Maar hij voegt er iets aan toe: Tenzij je 
het combineert met het doen van gerechtigheid en met bidden, dan 
krijgt het vasten vleugels. En de kerkvader waarschuwt ons. Als je 
alleen vast voor jezelf, moet je het geen vasten noemen, maar 
gierigheid. De zin van vasten ligt juist in de samenhang met het 
doen van gerechtigheid en met bidden.  
Of in de combinatie van soberheid, solidariteit en spiritualiteit zoals 
de vandaag beginnende Vastenactie het verwoordt. Voor Jezus 
horen vasten, aalmoezen geven en bidden onlosmakelijk bij elkaar. 
Alle drie moet je doen met de nodige deemoed en niet om gezien te 
worden en je erop voor te laten staan. 
 
Vasten doe je om je relatie met God vorm te geven en te verdiepen. 
Vasten doe je daarom niet alleen voor jezelf. Vasten doe je ook 
voor anderen, voor een betere relatie met medemensen. Vasten 
doe je tevens om aan je verantwoordelijkheid voor het voortbestaan 
van de aarde invulling te geven.  



 14 

Door te vasten voor je zelf, voor anderen en voor de wereld vast je 
ten diepste voor God. Wat je uitspaart door te vasten, kun je 
natuurlijk aan Vastenactie geven. 
 
Wat doet Vastenactie? 
Afgelopen jaar heeft Vastenactie zo’n 30.000 mensen geholpen hun 
voedselzekerheid te verbeteren. Zij kregen bijvoorbeeld zaden, 
planten, gereedschappen en advies over gezonde voeding en 
duurzame landbouw. In 2023 ondersteunt Vastenactie gevluchte 
gezinnen in Zuid-Soedan met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, 
waarmee ze hun eigen voedsel kunnen verbouwen.  
 
VASTENACTIE HOUTEN OLV Ten Hemelopneming, 
Loerikseweg 12, 3991 AD  Houten    
ING: NL75INGB0000582707     
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Hongerdoek 'De weg naar de Ander'  
 

 
 

De hongerdoek, vervaardigd door de Afrikaanse kunstenaar 
Amouzu Amouzu Glikpa en de Duitse kunstenares Resi Borgmeier, 
brengt de geschiedenis van God met de mensen in beeld. 
Naastenliefde is het sleutelwoord bij deze doek. Samenwerken, met 
elkaar iets maken of doen, kan niet zonder openheid, oprechtheid, 
respect, betrokkenheid en eerbied voor de ander. Dit is dezelfde 
betrokkenheid die God met de mensen toont vanaf het eerste 
moment van de schepping.  
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                              Dit boekje kunt u meenemen  


