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gebed, zang en reflectie 
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Attende, Domine 

 

Vertaling: Luister, Heer, en wees genadig,  

want wij hebben tegen U gezondigd. 

 

Vertaling: Tot U, opperste Koning, Verlosser van allen,  

slaan wij wenend onze ogen op:  

verhoor, Christus, ons smeekgebed. 

 

Vertaling: Rechterhand van de Vader, Hoeksteen, Weg ten heil,  

Deur naar de hemel, reinig ons van zondesmet. 
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Vertaling: Wij vragen, God, uw majesteit: schenk gehoor aan ons 

zuchten, vergeef genadig onze fouten. 

 

Vertaling: U bekennen wij de bedreven fouten,  

rouwmoedig belijden wij ons heimelijk kwaad:  

Verlosser, schenk in uw goedheid vergiffenis. 
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Vertaling: Gij, die onschuldig gevangen genomen,  

zonder tegenstand weggevoerd, op vals getuigenis  

ten gunste van zondaars zijt veroordeeld,  

Christus, spaar hen die Gij hebt verlost! 

Opening 
V. God, kom mij te hulp. 

A. Heer, haast U mij te helpen. 

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

A. Zoals het was in het begin en nu en altijd, 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Aansteken van de kaarsen 

Eerste kaars 

Heer onze God, aan het eind van deze dag komen we bij U. 

Ontvang onze inzet van vandaag, 

ons enthousiasme en onze moeilijkheden. 

Wees het licht van ons bestaan. 

Tweede kaars 

Heer onze God, vergeef ons onze fouten, 

richt ons op als we zijn gevallen, 

laat uw licht schijnen in ons duister. 

Derde kaars 

Heer onze God, open ons hart voor de adem van uw Geest. 

Help ons om te groeien in gelijkvormigheid met Christus. 

Vorm ons om naar mensen naar uw hart. 
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Lied aan het licht 
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Licht, van mijn stad de stedehouder, 

Aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

Of ergens al de wereld daagt 

Waar mensen waardig leven mogen 

En elk zijn naam in vrede draagt. 

Alles zal zwichten en verwaaien 

Wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

En van ons doen geen daad bekijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

Zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

Licht, laatste woord van Hem die leeft. 

Lezing, lied en reflectie 
U krijgt aangegeven op welke pagina u moet zijn.  

Wierook 
Goede God,  

moge onze gebeden naar u opstijgen als deze wierook. 

Wij smeken U: zie om naar uw volk en breng nieuw leven. 

Schenk verlichting aan wie het moeilijk heeft, 

herstel onze gemeenschap waar verdeeldheid heerst, 

wijs ons de goede weg door het leven. 

Geef dat wij, die naar het paasfeest opgaan, 

mogen groeien in geloof, hoop en liefde. 

Door Christus onze Heer.  
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Onze Vader 
we bidden samen: 

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. 

Amen. 

Wees gegroet 
we bidden samen: 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, moeder van God, 

bid voor ons zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. 

Amen. 

Zegenwens 
V. De Heer zegene en behoede u. 

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. 

De Heer verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede. 

Zo zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

A. Amen. 
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Vriendelijk licht 

 

 

Vriendelijk Licht, dat leven schenkt 

en het duister hebt verdreven, 

geef mij warmte om te leven 

als de koude dood mij wenkt. 

Vriendelijk Licht, blijf in mijn hart, 

dat uw gloed niet kan ontberen, 

nu de nacht gaat wederkeren 

en al wat er leeft verstart. 

Vriendelijk licht van ’t paradijs, 

wijs mij waar Gods morgen is en 

weer van mij de duisternissen, 

als ik uit de nacht herrijs. 
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Vriendelijk Licht, dat eeuwig brandt, 

wil de dood in mij verteren, 

licht der zondaars, Licht des Heren, 

licht van 't eeuwig vaderland. 
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Wisselende lezingen en liederen 

1. Zalig 

Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op  

en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. 

Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: 

“Zalig de armen van geest, 

want aan hen behoort het Rijk der hemelen. 

Zalig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. 

Zalig de zachtmoedigen, 

want zij zullen het land bezitten. 

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 

Zalig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

Zalig de zuiveren van hart, 

want zij zullen God zien. 

Zalig die vrede brengen, 

want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, 

want hun behoort het Rijk der hemelen. 

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, 

vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: 

Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. 
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Reflectie 

vervolgens een moment van stilte 

 

Lied: Wek mijn zachtheid 

 

 

We gaan door op pagina 6. 
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2. Zout der aarde, licht der wereld 

Gij zijt het zout der aarde. 

Maar als het zout zijn kracht verliest,  

waar mee zal men dan zouten?  

Het deugt nergens meer voor  

dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. 

Gij zijt het licht der wereld.  

Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!   

Men steekt toch ook niet een lamp aan  

om ze onder de korenmaat te zetten,  

maar men plaatst ze op de standaard,  

zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.   

Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen,  

opdat zij uw goede werken zien  

en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. 
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Reflectie 

vervolgens een moment van stilte 

 

Lied: Als alles duister is 

 

 

We gaan door op pagina 6. 
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3. Bemint je vijanden 

Gij hebt gehoord dat er gezegd is:  

Oog om oog, tand om tand.   

Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht,  

doch als iemand u op de rechterwang slaat,  

keer hem dan ook de andere toe.  

En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, 

laat hem dan ook het bovenkleed.  

En als iemand u vordert een mijl met hem te gaan,  

ga er dan twee met hem.  

Geef aan wie u vraagt,  

en wend u niet af als iemand van u lenen wil. 

Gij hebt gehoord dat er gezegd is:  

Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.  

Maar ik zeg u:  

Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,  

opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,  

die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden  

en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.  

Want als gij bemint die u beminnen,  

wat voor recht op loon hebt gij dan?  

Doen de tollenaars niet hetzelfde?  

En als gij alleen uw broeders groet,  

wat voor buitengewoons doet gij dan?  

Doen de heidenen dat ook niet?  

Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. 

  



17 

Reflectie 

vervolgens een moment van stilte 

 

Lied: Dona la pace 

 

Vertaling: Geef vrede, Heer, 

  aan wie op u vertrouwen. 

  Geef vrede, Heer, 

  geef vrede. 

 

We gaan door op pagina 6. 
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4. Bidden 

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! Maar als gij bidt, ga 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 het u vergelden.  

Als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, 

want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring 

zullen vinden. Volgt hun voorbeeld dus niet na, want voordat gij Hem 

vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Gij moet daarom zo 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 hebben aan onze schuldenaren. 

En leid ons niet in bekoring, 

maar behoed ons voor het kwaad. 
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Reflectie 

vervolgens een moment van stilte 

 

Lied: O Heer, hoor mij aan 

 

 

We gaan door op pagina 6. 
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5. Zoekt eerst het Koninkrijk van God 

Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten en wat ge zult 

drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het 

leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de 

kleding? 

Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en 

verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij 

dan niet veel meer dan zij? Trouwens, wie van u is in staat met al zijn 

tobben aan zijn levensweg een el toe te voegen? 

En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijkt naar de leliën in het veld: 

hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg Ik u: Zelfs Salomo in 

al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het 

veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt 

geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? 

Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen wij eten of wat 

zullen wij drinken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse 

Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het 

Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven 

worden. 
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Reflectie 

vervolgens een moment van stilte 

 

Lied: Nada te turbe 

 

Vertaling: Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen. 

Wie God heeft ontbreekt niets. 

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, 

God alleen is genoeg. 

 

We gaan door op pagina 6. 
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6. Oordeelt niet 

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.  

Want met het oordeel dat gij velt, zult gij geoordeeld worden  

en de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. 

Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder  

en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog?  

Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen:  

laat mij de splinter uit uw oog halen,  

en zie, in uw eigen oog zit de balk nog!  

Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog,  

en dan zult ge scherp genoeg zien  

om de splinter te kunnen verwijderen uit het oog van uw broeder. 
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Reflectie 

vervolgens een moment van stilte 

 

Lied: Ubi caritas 

 

Vertaling: Waar vriendschap heerst en liefde, 

  waar vriendschap heerst, daar is God. 

 

We gaan door op pagina 6. 


