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Door  medel i jden bewogen  

Vader ,   
ik  heb misdaan tegen de hemel  en  tegen u;   

ik  ben n iet  meer  waard  uw zoon te  heten.
 L u c a s  1 5 ,  2 1  

  

♫ Openingslied: Dit is een morgen als ooit de eerste 
 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
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Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen God’s nieuwe schepping, 
dank opgetogen God’s nieuwe dag. 
 
Begroeting en Inleiding 
 
 Gebed om ontferming  

 

-Heer, niettegenstaande we onszelf christenen noemen,  

gaan we toch dikwijls wegen op die niet de uwe zijn. 

Gij laat ons begaan en dwingt ons niet, 

maar staat ons telkens weer geduldig op te wachten. 

Omdat we vaak eigenwijs zijn, vragen wij: 

Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 

 

-Christus, Gij hebt ontelbare keren aan mensen die in de 

fout gingen, vergeving geschonken, zonder enig verwijt, 

met alleen de boodschap: doe het in de toekomst beter. 

Zo mild gedragen wij ons meestal niet tegenover anderen. 

Daarom vragen wij: Christus, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

-Heer, ons leven is inderdaad niet altijd allemaal rozengeur 

en maneschijn, maar in feite hebben we niets tekort. 
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Toch zijn we vaak jaloers op anderen die eens iets extra te 

beurt valt. We klagen zo gemakkelijk, veel meer dan 

dankbaar te zijn. Daarom vragen wij: 

Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.    
 

God, leer ons wat milder te zijn en dankbaarder. Amen. 
 

 Openingsgebed 
Goede God, wij hebben gezondigd, 
wij zijn verlamd en niet bij machte 
uit eigen kracht weer op te staan. 
Wie immers kan verzoenen dan Gij alleen? 
Zie neer op ons geloof; 
wees voor ons een barmhartige Vader 
omwille van uw Zoon, die de vergiffenis is van alle zonden: 
Jezus Christus, onze Heer. Die met U leeft en heerst... 
 

L.: De eerste lezing is uit het boek 5, 9a.10-12 
Israël viert het eerste paasfeest in het beloofde land.  
In die dagen sprak de Heer tot Jozua: “Vandaag heb Ik de 
smaad van Egypte van u afgewenteld.” 
Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren, vierden zij 
het paasfeest op de veertiende dag van de maand, in de 
avond in de vlakte van Jericho. En daags na Pasen, juist op 
die dag, aten zij ongezuurd brood en geroosterd graan dat 
van het land zelf afkomstig was. 
De volgende dag hield het manna op; ze konden nu eten 
wat het land voortbracht. Voortaan kregen de Israëlieten 
geen manna meer; zij aten gedurende heel het jaar wat 
Kanaki voortbracht. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
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Antwoordpsalm: Psalm 34, 2-3.4-5.6-7 
 
L.: De Heer zal ik prijzen iedere dag, 

zijn lof ligt mij steeds op de lippen. 
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer, 

 laat elk die het hoort zich verheugen. 
A.:  Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. 
 
L.:  Verheerlijkt de Heer tezamen met mij  

en laat ons eendrachtig zijn naam vereren.  
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,  
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. 

A.:  Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. 
 
L.: Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,  

want Hij stelt u niet teleur.  
 
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer 
en redt hen uit hun ellende.  

A.:  Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is.  
 
De tweede lezing is uit de tweede brief van de heilige 
apostel Paulus aan de christenen van korinthe 5, 17-21 
Wij zijn in Christus herboren: God heeft ons door Christus 
met zich verzoend. 
Broeders en zusters, wie in Christus is, is een nieuwe 
schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen. 
En dit alles komt van God. Hij heeft ons door Christus 
met zich verzoend en ons, apostelen, de dienst van die 
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verzoening toevertrouwd. Ja, God was het die in 
Christus de wereld met zich verzoende: Hij telde de 
fouten van de mensen niet 
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee. 
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 zonde heeft 
gekend heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, 
opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden 
worden. Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 

♫Tussenlied: 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 kak en as gezeten, 

twistend mijn gebod vergeten, 

denkt gij, dat Ik om dat vasten geef? 

Mijn volk, wat durft gij mij te vragen. 

 

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. 
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Anders hoor Ik naar uw smeken niet, 

en durf uw vasten niet vertrouwen. 

 

En Jezus zegt: mensen, verdraagt elkaar, 

en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 

Vergeet uzelf en dient elkander maar 

en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 

Aan elkander prijsgegeven 

vindt gij honderdvoudig leven; 

Jezus zegt: “Mensen, bemint elkaar!” 

En Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
 
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas 15, 1-3.11-32 
God schrijft niemand af: de vader geeft ruimte aan zijn 
beide zonen.  
 
In die tijd kwamen de tollenaars en zondaars van 
allerlei slag bij Jezus om naar Hem te luisteren. 
De Farizeeën en de Schriftgeleerden morden 
daarover en zeiden: “Die man ontvangt zondaars  
en eet met hen.” 
Hij hield hun deze gelijkenis voor: “Een man had twee 
zonen. Nu zei de jongste van hen tot zijn vader: Vader 
geef mij het deel van het bezit waarop ik recht heb. En 
de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang 
daarna pakte de jongste zoon alles bij elkaar en vertrok 
naar een ver land. Daar verkwistte hij zijn bezit in een 
losbandig leven. Toen hij alles opgemaakt had kwam er 
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een verschrikkelijke hongersnood over dat land en hij 
begon gebrek te lijden. Nu ging hij in dienst bij een der 
inwoners van dat land die hem het veld instuurde om 
varkens te hoeden. En al had hij graag zijn buik willen 
vullen met de schillen die de varkens aten, niemand gaf ze 
hem. 
Toen kwam hij tot nadenken en zei: Hoeveel dagloners 
van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik verga hier 
van de honger. Ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem 
zeggen: Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u; 
ik ben niet meer waard uw zoon te heten maar neem mij 
aan als een van uw dagloners. Hij ging dus op weg naar zijn 
vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen en hij 
werd door medelijden bewogen; hij snelde op hem toe 
viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. Maar de zoon 
zei tot hem: 
Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u; 
ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Doch de vader 
gelastte zijn knechten: Haalt vlug het mooiste kleed en 
trekt het hem aan, steekt hem een ring aan zijn vinger en 
trekt hem sandalen aan. Haalt het gemeste kalf en slacht 
het; laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij 
was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en 
is teruggevonden. Ze begonnen dus feest te vieren. 
Intussen was zijn oudste zoon op het land. Toen hij echter 
terugkeerde en het huis naderde hoorde hij muziek en 
dans. Hij riep een van de knechten en vroeg wat dat te 
betekenen had. Deze antwoordde: Uw broer is 
thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten 
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slachten omdat hij hem gezond en wel heeft 
teruggekregen. Maar hij werd kwaad en wilde niet naar 
binnen. Toen zijn vader naar buiten kwam en bij hem 
aandrong gaf hij zijn vader ten antwoord: Al zoveel jaren 
dien ik u en nooit heb ik uw geboden overtreden, toch 
hebt gij mij nooit een bokje gegeven om eens met mijn 
vrienden feest te vieren. En nu die zoon van u is gekomen 
die uw vermogen heeft verbrast met slechte vrouwen, 
hebt ge voor hem het gemeste kalf laten slachten. Toen 
antwoordde de vader: Jongen, jij bent altijd bij me en alles 
wat van mij is, is ook van jou. Maar er moet een feest en 
vrolijkheid zijn, omdat die broer van je dood was en levend 
is geworden, verloren was en is teruggevonden.” 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Overweging  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Voorbede 
De barmhartige God staat met open armen op ons te 
wachten. Daarom durven wij vol vertrouwen 
onze gebeden tot Hem te richten: 
 
Voor de priesters van de Kerk: 
dat zij uit Gods barmhartigheid mogen leven 
en deze tot bron maken van hun verkondiging 
en Gods barmhartigheid bedienen in het sacrament 
van boete en verzoening. Laat ons bidden. 
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Voor allen die leiding geven: 
dat zij rechtvaardigheid altijd combineren met 
barmhartigheid. Laat ons bidden. 
 
Voor mensen die op zoek zijn naar warmte en 
geborgenheid: 
dat zij mensen ontmoeten die hen waarderen om wie 
ze zijn. Laat ons bidden. 
 
Voor mensen die voortdurend anderen de maat 
nemen: dat zij ontdekken dat iedere mens uniek is en 
zijn eigen waarde heeft. Laat ons bidden. 
 
Voor onszelf: 
dat wij ons steeds weer verdiepen in het Woord van 
God; dat we ons mogen verheugen over zijn oneindige 
goedheid en die vreugde in woord en daad met 
anderen delen. Laat ons bidden. 
 
Hierna volgen de intenties van de eigen 
geloofsgemeenschap.. 
 
Barmhartige God, wil onze gebeden verhoren 
en wil ons telkens weer uw barmhartigheid laten 
ervaren. Wij vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon 
en onze Heer. Amen. 
 
Tafellied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 
 



10 

Vernieuw Gij mij , o eeuwig Licht 
God, laat mij voor Uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Gebed over de gaven 
Heer, onze God, 
dit brood en deze beker 
wilt Gij vervullen met uw Geest 
tot het lichaam, voor ons gebroken, 
en het bloed, vergoten voor onze zonden. 
Geef ons oog voor uw barmhartigheid, 
want Gij zijt eindeloos goed, 
en steeds bereid ons te vergeven. 
Door Christus onze Heer. 
 
 
 
Prefatie  
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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 schenkt ons een heilzame tijd 
om ons hart weer zuiver te maken: 
vrij van zelfzucht en zonde 
zullen wij het vergankelijke zó gebruiken, 
dat ons hart gericht blijft op het eeuwige. 
Daarom, met alle engelen en heiligen, 
loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn, 
en zingen U toe vol vreugde: Heilig Heilig 
 
Eucharistisch gebed  
 
God, onze Vader, 
wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in 
Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te 
redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 
 
Nooit willen wij vergeten 
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. 
Onze last maakte Hij tot de Zijne, 
zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
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God, onze Vader, wij vragen U: 
zend over dit brood en deze wijn 
de kracht van uw heilige Geest; 
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden 
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. 
Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een 
bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, 
heeft Hij het brood in zijn handen genomen, 
en zijn ogen opgeslagen 
naar U, God, zijn almachtige Vader, 
de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn 
leerlingen gegeven met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT . 

 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, 
de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen en het dankgebed, 
reikte hem over aan zijn leerlingen en 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. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze 
beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 
Trouw aan dit woord, Vader 
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: 
zijn overgave in lijden en dood, 
de overwinning van zijn verrijzenis 
en de glorie van zijn hemelvaart; 
wij bieden U deze gaven aan, 
het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
 
Zend nu, Vader , de Trooster en Helper in ons midden, uw 
heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.  
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. 
Raak ons met vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij. 

 
Vrijmoedig in deze Geest 
bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; 
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, 
aan onze bisschop Johannes, en aan allen 
die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld. 
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Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere 
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, 
die door de dood van ons zijn heengegaan. 

 

Samen met heel uw volk, 
met de maagd Maria, de moeder van de Heer, 
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; 
samen ook met allen ter wereld, 
die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, 
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank, 
door Jezus, uw Zoon, onze 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 
 
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. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en 
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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Vredeswens   Lam Gods Communie 
 

♫Communielied: Houd mijn in leven 
Refrein:  Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Houd mij in leven, wees gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: 
zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik een leven lang. Refrein 
 

Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. Refrein 
 

Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
naar U gaat mijn verlangen, Heer. Refrein 
 
  Gebed na de communie 
God, onze Vader, wij danken U 
voor het levende brood en de heilzame beker, 
de overvloed van uw barmhartigheid. 
Geef ons uw heilige Geest, 
opdat wij in uw naam en om uwentwil 
op onze beurt aan anderen vergeven. 
Door Christus onze Heer. 
 
Mededelingen  Wegzending en zegen 
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Slotlied: Bruggen bouwen  
(Mel.: Alle Menschen werden Brüder) 

Bruggen bouwen naar de vrede  
in een wereld vol geweld,  
waar steeds volop wordt gestreden  
om de macht en om het geld.  
Bruggen bouwen naar degenen,  
die zo door een hel heen gaan,  
die hun doden weer bewenen,  
zonder hoop is hun bestaan. 
 
Bruggen bouwen naar de vrede  
in een wereld vol van haat,  
in de dorpen, in de steden,  
waar geen goede trouw bestaat.  
Bruggen bouwen naar de velen  
die elkander niet verstaan,  
doof en blind door vooroordelen,  
door bedrog en rassenwaan. 
 
Bruggen bouwen naar de vrede  
in een wereld vol verdriet  
waar onnodig wordt geleden,  
waar men zoveel tranen ziet.  
Bruggen bouwen, handen geven,  
teken van verbondenheid, 
samen vrienden voor het leven,  
weg met alle haat en nijd. 
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