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OPENINGSVERS
God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.
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.
HYMNE
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.

PSALMODIE
Ik schrijf mijn wet in hun hart. Ik zal hun God en zij zullen mijn volk zijn.
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Heer, ik roep U aan, kom mij toch helpen,
luister naar mijn stem als ik U roep.
Laat mijn bidden tot U opstijgen als wierook,
mijn geheven handen U een avondoffer zijn.
Stel een wacht, Heer, voor mijn mond
en bewaak de drempel van mijn lippen.
Laat mijn hart niet tot het kwade neigen,
niet boosaardig zinnen op bedrog;
Dat ik niet met slechte lieden omga
en niet aanzit aan hun welvoorziene dis.
Laat de vrome voor mijn bestwil mij kastijden,°
maar de balsem op mijn hoofd van zondaars wens ik niet;
ik blijf bidden bij het leed dat zij mij aandoen.
Op een rots gestoten zijn mijn rechters,
die mij hoorden spreken zonder bitterheid.
Als gesteente op een omgeploegde akker
ligt nu hun gebeente voor de hellepoort.
Maar ik richt op U, Heer God, mijn ogen,
tot U vlucht ik, pleng mijn leven niet.
Hoed mij voor het net dat zij mij spannen,
voor de strikken door de zondaars uitgezet.
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.

Ik schrijf mijn wet in hun hart. Ik zal hun God en zij zullen mijn volk zijn.
Ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Jezus Christus kennen, gaat alles te
boven.
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Luidkeels roep ik tot de Heer,
luidkeels smeek ik Hem om hulp.
mijn zorgen stort ik voor Hem uit,
al mijn angst leg ik Hem open Al.
Ook al stokt de adem in mijn keel,
Gij weet wat mij overkomt.
Op de weg waarlangs ik ga
hebben zij een strik voor mij gespannen.
Wend ik mij opzij en zie ik om:
niemand is er die iets om mij geeft;
Nergens plaats waarheen ik vluchten kan,
niemand die mijn leven telt.
Tot U roep ik dus, o Heer,°
ik zeg steeds: ‘Gij zijt mijn toevlucht,
mijn bezit in het land der levenden.’
Schenk dus aandacht aan mijn roepen,
want ik voel mij diep ellendig.
Ruk mij weg voor mijn vervolgers,
die veel sterker zijn dan ik.
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Kom, verlos mij uit de kerker,
zodat ik uw Naam kan danken.
Vrome mensen zullen mij omringen
als Gij mij uw gunst bewijst.
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.

Ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Jezus Christus kennen, gaat alles te
boven.
Hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid
geleerd.
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Hij die bestond in goddelijke majesteit°
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd°
en het bestaan van een slaaf op zich genomen;
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd°
door gehoorzaam te worden tot de dood,
tot de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven°
en Hem de Naam verleend
die boven alle namen is.
Opdat bij het noemen van zijn Naam°
zich iedere knie zou buigen
in de hemel, op aarde en onder de aarde.
Opdat iedere tong zou belijden,°
tot eer van God de Vader:
Jezus Christus is 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.

Hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid
geleerd.
H. Evangelie
CD Muziek

LOFZANG UIT HET EVANGELIE
Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga erheen om hem uit de slaap te wekken.
Verrukt is mijn geest om God
46
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
47
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
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Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
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Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
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Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
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Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen;
52
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
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Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.
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Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig;
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Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
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.
Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga erheen om hem uit de slaap te wekken.
SMEEKBEDEN
Brengen wij hulde aan Christus, onze Heer en onze broeder, die ons door zijn voorbeeld
onderricht, en vragen wij Hem:
Heer, schenk uw volk nieuw leven.
Christus, Gij zijt in alles aan ons gelijk geworden, behalve in de zonde; ° doe ons in de
vreugde en het leed van anderen delen en laat ons groeien in liefde van dag tot dag.
Heer, schenk uw volk nieuw leven.
Laat ons uw honger stillen in hen die honger lijden; ° laat ons uw dorst lessen in hen die
dorstig zijn.
Heer, schenk uw volk nieuw leven.
Gij hebt Lazarus uit de dood opgewekt; ° roep allen die dood zijn door de zonde, tot een
leven van geloof en boetvaardigheid.
Heer, schenk uw volk nieuw leven.
Geef dat velen met grote trouw en van zeer nabij U volgen, ° naar het voorbeeld van de
maagd Maria en de heiligen.
Heer, schenk uw volk nieuw leven.
Breng de overledenen tot de heerlijkheid van de verrijzenis; ° mogen zij voor eeuwig
gelukkig zijn in uw liefde.
Heer, schenk uw volk nieuw leven.

Intenties vanuit alle kernen

HET GEBED DES HEREN
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.

AFSLUITEND GEBED
Zegen

