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OPENINGSLIED: Wij treden biddend in uw licht       GvL 558 
Wij treden biddend in uw licht,  
op U is onze hoop gericht, 
die alles wat op aarde leeft  
te allen tijd uw liefde geeft. 
 
God, Vader, die van eeuwigheid,  
het heil der mensen hebt bereid.  
Geef dat uw al verlossend Woord  
in groot vertrouwen wordt aanhoort. 
 
God, Zoon, die door uw offerdood  
de deur naar ’t leven weer ontsloot,  
wij vragen dringend altijd weer:  
bewaar ons in uw liefde, Heer. 
 
God, goede Geest van heiligheid,  
die ieder mens in liefde leidt, 
Breng allen samen en bewerk  
de eenheid van de christenkerk. 
 
WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIE 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING: Joël 2,12-18 
Dit zegt 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, 
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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 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. 
 

LIED: Zo spreekt de Heer          GvL 569 
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. 
 
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. 
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En Jezus sprak: bemint uw vijand ook;  
Heer God, wij staan voor U verlegen.  
Vergeeft het kwaad, zo doet mijn Vader ook;  
Heer God, wij staan voor U verlegen.  
Want gij zijt ook zelf geschonden  
door een menigte van zonden,  
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.  
Heer God, wij staan voor U verlegen. 
 
En Jezus zegt: mensen, verdraagt elkaar,  
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.  
Vergeet u zelf 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. 
 

EVANGELIELEZING: Matteüs 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 blijven; 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. 
 
ACCLAMATIE: Uw Woord is waarheid                  GvL 270a 
Uw Woord is waarheid, Heer.  
Uw Woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil. 
Wie zal ons leiden? 

 
OVERWEGING 
 
Na de preek worden wat palmtakjes verbrand en de as daarvan 
wordt gebruikt voor de asoplegging. De veertigdagentijd begint met 
‘Aswoensdag’. In de joodse cultuur was het al eeuwenlang voor de 
geboorte van Jezus een gebruik om op bepaalde momenten een zak 
over het lichaam te dragen: een ruwe zak, geweven uit geiten- of 
kameelharenstof. Men droeg zo’n zak om verschillende redenen: als 
een boetekleed of als een rouwkleed bij het begraven van een dode 
of als teken van verdriet of als met ‘in de put zat’. Zo is de 
uitdrukking ontstaan: ‘In zak en as zitten’ met de oorspronkelijke 
betekenis van: boete doen – rouwen- bedroefd zijn – in de put zitten. 
Met het ontvangen van het askruisje (reeds vanaf de 10e eeuw) 
drukken we uit dat we proberen te herstellen wat we fout gedaan 
hebben om daarna weer zo heel mogelijk verder te gaan.  
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Er wordt daarbij het volgende gezegd: ‘Gedenk, o mens, dat gij van 
stof zijt en tot stof zult wederkeren’. Dat is niet persé een 
pessimistische herinnering aan onze sterfelijkheid, maar staat juist in 
het teken van het komende Paasfeest, dat ons bevestigt in de 
roeping om met Christus onze sterfelijkheid te overstijgen. Een 
bemoedigende tekst dus, dat wij ons sterfelijk leven blijven zien in 
het perspectief van de verrijzenis. Waakzaamheid is dus geboden, 
oog houden voor de werkelijke waarden waar het eigenlijk in het 
leven om gaat. 
 
VOORBEDEN   
 
COLLECTE – KLAARMAKEN VAN DE TAFEL  
De St. Bonifatiusparochie is een bloeiende veelkleurige parochie met veel 
vrijwilligers en een grote betrokkenheid. Maar ondanks die positieve feiten is er 
ook een grote geldnood. Wilt u helpen deze nood een klein beetje te lenigen? 
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per 
overschrijving over te maken op bankrekening: 
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Bonifatius o.v.v. collectegeld.  
           

                         
      € 2,50             € 5,00   € 10,00  
  
U kunt gebruik maken van deze QR-codes d.m.v. uw bank app. 
Hiervoor mijn dank. Pastoor Sandor Koppers  

 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God, de almachtige Vader. 
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 
van zijn Naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
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GEBED OVER DE GAVEN 
 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
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. 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: Heilig     GvL 295 
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. 
 
Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
 
EUCHARISTISCH GEBED          GvL 733 
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. 
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Wij gaan nu allen zitten. 
 
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. 
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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 van 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. 
 
COMMUNIERITUS 
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. 
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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. 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. Amen. 
 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
En met uw geest. 
 
Wenst elkaar de vrede. 
 
VREDESWENS 
 
AGNUS DEI 
 
COMMUNIE  
 

COMMUNIELIED: Neemt en eet        GvL 631 
Neemt en eet met elkaar, leeft van het oergebaar, 
deelt tezamen brood en wijn, heelt de onmacht en de pijn. 
 
Neemt en drinkt met elkaar wordt als een bedelaar 
levend met een open hand die geluk om niet ontvangt. 
 
Komt, vernieuwt het verbond stemt in met hart en mond 
dankt de God die leven doet ons tot liefde samenroept. 
 
SLOTGEBED 

 
MEDEDELINGEN 
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WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: Een mens te zijn op aarde        GvL 432 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
is leven van genade, buiten de eeuwigheid,  
is leven van de woorden die opgeschreven staan  
en net als Jezus worden, die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
is komen uit het water en staan in de woestijn,  
geen god onder de goden, geen engel en geen dier,  
een levende, een dode, een mens in wind en vuur. 
 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,  
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,  
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 
 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt;  
de mensen niet verlaten, Gods Woord zijn toegedaan,  
dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 


