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Inleiding 

 

Paus Franciscus schrijft in Evangelii Gaudium: 

 

“Ik nodig iedere christen uit, waar hij ook is en in welke situatie hij 

zich ook bevindt, vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus 

Christus te hernieuwen of minstens de beslissing te nemen zich door 

Hem te laten ontmoeten, dit elke dag te doen, zonder ophouden. Er is 

geen reden waarom iemand kan denken dat deze uitnodiging niet voor 

hem is, omdat niemand is uitgesloten van de vreugde die door de Heer 

is gebracht. De Heer stelt niet iemand teleur die dit waagt, en wanneer 

iemand een kleine stap naar Jezus toe doet, ontdekt hij dat Hij reeds 

met open armen op zijn komst wachtte. Dit is het ogenblik om tot Jezus 

Christus te zeggen: ‘Heer, ik heb mij laten misleiden, op duizenden 

manieren ben ik van uw liefde weggevlucht, maar ik ben hier weer om 

mijn verbond met U te hernieuwen. Ik heb U nodig. Bevrijd mij 

opnieuw, Heer, neem mij nogmaals op in uw verlossende armen’.”  

(nr. 3) 

 

Paus Franciscus schrijft in Misericordiae vultus:  

 

“Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader.  

Het mysterie van het christelijk geloof lijkt in dit woord zijn 

samenvatting te vinden.” (nr. 1). “Voor ons is het nodig voortdurend 

het mysterie van de barmhartigheid te overwegen. Het is een bron van 

vreugde, gemoedsrust en vrede.” (nr. 2) 

 

De paus citeert de heilige Johannes Paulus II: “De Kerk leeft echt, als 

zij de barmhartigheid belijdt en verkondigt – de hoogst wonderbaarlijke 

eigenschap van de Schepper en Verlosser – en als zij de mensen voert 

tot de bronnen van de barmhartigheid van de Verlosser, die zij in haart 

schoot bewaart en uitdeelt.” (nr. 11). 
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“Wij willen dit Jubeljaar beleven in het licht van het woord van de 

Heer: barmhartig als de Vader. De evangelist vermeldt het onderricht 

van de Heer, die zegt: “Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig” 

(Luc. 6, 36). Het is een levensprogramma dat even veeleisend als rijk 

aan vreugde en vrede is.” (nr. 13) “Barmhartig als de Vader” is dus 

het “motto” van het Heilig Jaar.” (nr. 14) 

 

“Zeer veel mensen naderen opnieuw tot het sacrament van de 

verzoening en onder hen veel jongeren, die in deze ervaring vaak de 

weg weer vinden om terug te keren tot de Heer, om een ogenblik van 

intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te 

ontdekken. Laten wij opnieuw het sacrament van verzoening met 

overtuiging in het middelpunt plaatsen, omdat dit het mogelijk maakt  

de grootheid van de barmhartigheid werkelijk te ervaren. Voor iedere 

boeteling zal het een bron zijn van ware innerlijke vrede.” (nr. 17) 

 

“Barmhartigheid is niet tegengesteld aan gerechtigheid, maar drukt  

het gedrag van God jegens de zondaar uit: Hij geeft hem een verdere 

mogelijkheid om tot inkeer te komen, zich te bekeren en te geloven.” 

(nr. 21).  

“De toorn van God duurt een ogenblik, terwijl zijn barmhartigheid  

tot in eeuwigheid duurt.” (nr. 21). 

“Laten wij het Jubeljaar intens vieren en de Vader vragen om de 

vergeving van de zonden en de verbeiding van zijn barmhartige 

kwijtschelding.” (nr. 24). 

“Uit het hart van de Drie-eenheid, uit het diepste van het mysterie  

van God ontspringt en vloeit onophoudelijk de grote stroom van de 

barmhartigheid.” (25). 

 

 

Deze Viering van de Barmhartigheid biedt ons gelegenheid onszelf  

aan Gods barmhartigheid toe te vertrouwen, in het geloof dat Hij de 

barmhartige Vader is die van ons houdt, op ons wacht en ons met 

vreugde wil omhelzen. 
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Openingslied 

 

Kruisteken en begroeting 

 

Priester: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Allen: Amen. 

 

Priester: Genade zij u, barmhartigheid en vrede 

  van God onze Vader 

  en Christus Jezus, onze Verlosser. 

Allen: En met uw geest. 

 

Inleiding 

 

Gebed 

 

Priester: God, hemelse Vader, wij komen tot U  

  in het geloof dat U naar ons uitziet.  

  Geef ons de moed om de weg naar U te gaan 

  en omhels ons met uw barmhartige liefde. 

  Door Christus onze Heer. 

Allen: Amen. 

 

Evangelie (Lucas 15, 11-32) 
 

Diaken of priester: De Heer zij met u. 

Allen:     En met uw geest. 

Diaken of priester: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus  

      Christus volgens Lucas.  

Allen:     Lof zij U, Christus. 

 

In die tijd sprak Jezus: “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 hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna pakte 

de jongste alles bij elkaar en vertrok naar een ver land. Daar verkwistte 

hij zijn bezit in een losbandig leven.  
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Toen hij alles opgemaakt had kwam er een verschrikkelijke hongers-

nood 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 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 teruggekomen 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 van mij is 

ook van jou. Maar er moet feest en vrolijkheid zijn, omdat die broer van 

je dood was en levend is geworden.” 

 

Diaken of priester: Woord van de Heer. 

Allen:     Wij danken God. 
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Homilie 

 

Gewetensonderzoek 

 

Algemene belijdenis van zonden 

 

Priester: Broeders en zusters, 

  gedenken wij de mildheid van God onze Vader 

  en belijden wij voor Hem onze zonden 

  om deel te hebben aan zijn barmhartigheid. 

 

Allen: Ik belijd voor de almachtige God, 

  en voor u allen, dat ik gezondigd heb, 

  in woord en gedachte, in doen en laten, 

  door mijn schuld, door mijn schuld, 

  door mijn grote schuld. 

  Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd Maagd, 

  alle engelen en heiligen, 

  en u, broeders en zusters, 

  voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 

Gebed om vergeving (gezongen of gesproken) 

 

  God van genade, wees ons genadig,  

  neem weg onze zonden opdat wij leven: 

  Heer, ontferm U over ons. 

Allen: Heer, ontferm U over ons. 

 

  Laat ons weer horen van vreugde,  

  en die gebroken zijn zullen weer opstaan:  

  Heer, ontferm U over ons.  

Allen: Heer, ontferm U over ons. 
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  God, schep een hart in ons dat zuiver is  

  en laat uw Geest ons vernieuwen:  

  Heer, ontferm U over ons.  

Allen: Heer, ontferm U over ons. 

 

  Open uw mond en wij zullen spreken  

  en onze woorden zullen U prijzen:  

  Heer, ontferm U over ons.  

Allen: Heer, ontferm U over ons.  

 

  God, neem van ons aan wat wij geven:  

  ons hart dat klein is en gebroken:  

  Heer, ontferm U over ons.  

Allen: Heer, ontferm U over ons.  

 

 

Gebed des Heren 

 

Priester: Laten wij, zoals Christus het ons opgedragen heeft, 

  samen tot de Vader bidden,  

  dat Hij onze zonden vergeeft,  

  zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven: 

 

Allen: 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 schuld, 

  zoals ook wij aan anderen 

  hun schuld vergeven; 

  en leid ons niet in bekoring; 

  maar verlos ons van het kwade.  
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Aanbidding van Jezus in het Heilig Sacrament 

 

Nu zal het Heilig 

Sacrament van de 

Eucharistie uit het 

tabernakel worden 

gehaald en in de 

monstrans op het 

altaar worden 

geplaatst.  

 

Door dit Sacrament  

is onze Heer Jezus 

Christus - onder het 

teken van brood - 

werkelijk onder ons 

aanwezig. Wij 

aanbidden Hem en 

vragen dat Hij ons 

eigen hart wil 

vervullen met zijn 

liefdevolle vrede en 

kracht.  
 

Tijdens de aanbidding van het Heilig Sacrament is er gelegenheid om 

het sacrament van Gods barmhartigheid ontvangen, de biecht. Diverse 

priesters zijn daarvoor beschikbaar. De teksten voor de biecht staan op 

blz. 12. 

 

Gebeden die behulpzaam kunnen zijn voor uw persoonlijk gebed of 

overweging tijdens de aanbidding van het Heilig Sacrament treft u aan 

vanaf blz. 13. 

 

Indien mogelijk knielen wij neer voor Jezus in het Heilig Sacrament. 
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Ter afsluiting van de aanbidding: Tantum Ergo 

 

Tantum ergo Sacramentum Eren wij dan diep gebogen 

veneremur cernui,  dit zo heilig Sacrament. 

et antiquum documentum De oude schaduw is vervlogen 

novo cedat ritui;   voor dit nieuwe testament. 

præstet fides supplementum Wat de zinnen niet vermogen, 

sensuum defectui.  wordt door het geloof gekend. 

 

Genitori, genitoque Ere zij aan God, de Vader, 

laus et iubilatio,   en dat elke tong belijdt 

salus, honor, virtus quoque dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft 

sit et benedictio;   en regeert in heerlijkheid; 

procedenti ab utroque lof ook aan de Geest; hun liefde, 

compar sit laudatio. Amen. hun gelijk in majesteit. Amen. 

 

Gebed 

Priester: 

Oremus: Deus qui nobis Laat ons bidden:  

sub sacramento mirabili  God, in dit wonderbaar sacrament 

passionis tuae memoriam  hebt Gij ons de gedachtenis 

reliquisti, tribue, nagelaten van uw lijden en sterven. 

quaesumus, ita nos Corporis et Wij bidden U, laat ons de heilige geheimen 

Sanguinis tui sacra mysteria van uw Lichaam en Bloed met zo grote  

venerari, ut redemptionis eerbied vieren dat wij de genade van uw 

tuae fructum in nobis iugiter verlossing voortdurend in ons ervaren. 

sentiamus. Qui vivis et regnas Gij die leeft en heerst 

per omnia saecula saeculorum. in de eeuwen der eeuwen. 

 

Allen: Amen. 

 

Zegen met het Heilig Sacrament 
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Het sacrament van Gods barmhartigheid - de biecht  

 
Persoonlijke belijdenis en absolutie 

 

De priester ontvangt de biechteling als de barmhartige Vader. 

De biechteling belijdt zijn/haar zonden. Daarna drukt de biechteling 

zijn/haar berouw uit, bijvoorbeeld met het volgende gebed: 

 

Gebed van de biechteling  

 

Heer mijn God, ik heb echt berouw. 

Ik betreur het dat ik kwaad heb gedaan 

en het goede heb nagelaten. 

Door mijn zonden heb ik U beledigd 

die mijn hoogste goed zijt, 

en alle liefde waardig. 

Het is mijn vaste voornemen, mij, 

met de hulp van uw genade, te bekeren, 

niet meer te zondigen 

en te vermijden wat tot zonde kan leiden. 

Heer, wees mij genadig 

omwille van het lijden van onze Verlosser, Jezus Christus. 

 

Absolutie door de priester 

 

De priester strekt de handen (of alleen de rechterhand) uit en zegt: 

 

God, de barmhartige Vader,  

heeft de wereld met zich verzoend  

door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon  

en de Heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden;  

Hij schenke u door het dienstwerk van de Kerk vrijspraak en vrede.  

En ik ontsla u van uw zonden  

in de naam van de Vader en de Zoon + en de Heilige Geest. 

 

De biechteling antwoordt: Amen. 
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Gebeden voor de aanbidding van Jezus  

in het Heilig Sacrament 
 

 

 

Ziel van Christus 

Ziel van Christus, heilig mij. 

Lichaam van Christus, red mij. 

Bloed van Christus, verblijd mij. 

Water uit de zijde van Christus, was mij. 

Lijden van Christus, sterk mij. 

O goede Jezus, verhoor mij. 

In uw wonden, verberg mij. 

Laat mij niet van U gescheiden worden. 

Tegen de boze vijand, bescherm mij. 

In het uur van mijn dood, roep mij 

en laat mij tot U komen 

om met uw heiligen U te loven 

in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Ignatius van Loyola (16de eeuw) 

 

 

Opdracht van zichzelf 

Aanvaard, Heer, geheel mijn vrijheid, 

mijn geheugen, mijn verstand en mijn wil. 

Al wat ik heb of bezit is een gave van U: 

ik geef het U terug:  

beschik erover zoals Gij wilt. 

Geef mij slechts met uw genade, 

een grotere liefde tot U:  

dan ben ik rijk genoeg  

en vraag verder niets meer. 
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Gebed om Christus’ liefde 

Zie mij hier voor U, mijn Verlosser;  

ik verlang U te beminnen 

met al de liefde waartoe ik in staat ben. 

Ik werp mij in de armen van uw barmhartigheid; 

ik wil mijzelf geheel en al verlaten en vergeten 

om nog slechts aan U te denken,  

U nog slechts te beminnen, 

mij nog slechts te laten leiden en besturen door U, 

mijn opperste Goed, mijn schat 

en mijn leven vol zoetheid. 

Want zij Gij niet, mijn Heiland, 

het leven waardoor ik leef, 

de blijdschap waardoor ik mij verheug, 

de schat van mijn ziel, mijn Verlosser, 

mijn Bruidegom, mijn God en al? 

 

Margareta van Cortona (13de eeuw) 

 

 

Geestelijke Communie 

Mijn Jezus,  

ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament 

tegenwoordig zijt.  

Ik bemin U en verlang naar U. 

Kom in mijn hart. 

Ik omhels U; 

verlaat mij nooit meer. 
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Gij alleen de Geneesheer 

Zie ons in uw tegenwoordigheid, Jezus. 

Gij zijt hier aanwezig,  

wij weten en belijden het; 

ons geloof kan ons niet bedriegen. 

Wij wagen het niet onze ogen tot U op te heffen, 

maar richt Gij op ons die blik vol tederheid en ontferming, 

waarmee Gij Petrus hebt aangezien. 

Wij zijn hier met onze ellenden, 

niet in staat langer aan uw voeten te blijven, 

als Gij onze zonden niet vergeeft. 

Zijt Gij niet de Verlosser die alleen kan zuiveren? 

Zijt Gij niet de geneesheer, die alleen kan helen? 

Reinig derhalve onze zielen, genees en red ze, 

zodat wij uw genade minder onwaardig zullen zijn. 

 

H. Carolus Borromeus (16de eeuw) 

 

 

Jezus, maak dat ik U volkomen bemin 

Jezus, maak dat ik U volkomen bemin; 

ik zou dat zo graag willen,  

maar kan het niet zonder uw liefde. 

Laat mij innig de grootheid beschouwen 

van uw liefde voor mij; 

Jezus geef mij de genade U hartelijk te bedanken 

voor al uw weldaden; 

geef mij een oprechte wil om U te dienen 

en voor U te lijden; 

zoete Jezus, neem bezit van mijn hart, 

houd het en bewaar het alleen voor U. 

 

H. John Fisher (16de eeuw) 
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Alleen nog Jezus 

Toen heb ik de ogen ten hemel gericht 

en ik zag alleen nog Jezus, 

Jezus als het enige Doel, 

Jezus als de enige Meester, 

Jezus als het enige Model, 

Jezus als de enige Gids, 

Jezus als de enige Vreugde, 

Jezus als de enige Rijkdom, 

Jezus als de enige Vriend. 

Ja, mijn Jezus, wees Gij alleen 

voortaan mijn Alles en mijn Leven. 

 

H. Bernadette Soubirous (19de eeuw)  

 

 

TER OVERWEGING – over de Eucharistie 

 

 

Om ons om te vormen 

Als we in aanbidding naar de Hostie kijken, 

ontmoeten wij de gave van Gods liefde, 

ontmoeten wij het Lijden en het kruis van Jezus evenals zijn verrijzenis. 

Het is juist door onze blik van aanbidding 

dat de Heer ons tot Hem trekt in zijn mysterie, 

om ons om te vormen zoals Hij brood en wijn omvormt. 

 

Paus Benedictus XVI (17 november 2010 

in een preek over de heilige Juliana van Cornillon) 
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Teksten van de H. Pierre-Julien Eymard s.s.s. (19de eeuw)  
 

Eucharistie is de grootste liefdesgave.  

Jezus Christus stelt zich ten dienste van de mens,  

voor altijd en onvoorwaardelijk; weerloos als de liefde zelf. 

 

Door de Eucharistie schrijft Jezus Christus zijn wet  

in het hart van elke christen. 

Hij brengt er hem de kennis van bij en het geluk. 

 

Eucharistie is leven voor elke christen en voor alle volkeren. 

De mens die in gemeenschap leeft, heeft een band nodig  

die hem verbindt met zijn lotgenoten. 

In de christelijke gemeenschap is de Eucharistie deze band. 

 

Ach! Konden de mensen de Eucharistie maar verstaan  

als grootste geschenk van God, 

dan zou de aarde een nieuwe hemel worden. 

Een echt levend en levendmakend geloof in de eucharistische Jezus 

zou ons snel heilig maken. 

 

Je moet het geloof aanwakkeren door de liefde; 

en de liefde door haar goddelijke bron: de Eucharistie. 

 

De ziel heeft voedsel nodig. 

Jezus in de Eucharistie zal haar voeden met de genade van het doopsel. 

Hij zal de genade, door berouw hersteld, blijven verlenen. 

De Eucharistie vult in zekere mate het berouw aan  

door ons te zuiveren van onze dagelijkse fouten 

en geeft ons de kracht om het goede te doen en het kwade te laten. 
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Wisten de mensen maar wat incarnatie betekent; 

hoever de liefde van God voor ons gaat; wat God voor ons doet! 

- de Vader geeft ons zijn Woord 

- het Woord geeft zich aan ons op Calvarie en in de Eucharistie 

- de heilige Geest wekt Hem tot leven in Maria en op het altaar  

 door de priester; 

dezelfde Geest doet Hem leven in iedere mens. 

Maar wie denkt aan zoveel verrukkingen van de liefde van God  

voor de mens? 

Wie mediteert er over? Wie aanbidt ze? Wie verheerlijkt ze? 

Wie bemint het Woord dat vlees werd? 

 

Ik moet me verenigen met onze Heer Jezus Christus 

zoals zijn menselijke natuur verbonden was  

met zijn goddelijke persoon; 

zoals Jezus Christus één was met de Vader. 

Deze eenheid moet ik ontvangen en doorgeven. 

Mijn God! Hoe kan ik vanuit deze eenheid leven? 

Ik heb ingezien dat de beste en de enige manier is 

de innerlijke mens – Jezus Christus in mij – te voeden en te versterken; 

Hem te ontvangen, te laten geboren worden, 

te laten groeien door alles wat ik doe: 

door lezing, gebed en aanbidding 

en dit in alle levensomstandigheden. 

Dit betekent dat ik voortdurend afstand neem van de oude Adam 

en leef in verbondenheid met de innerlijke Jezus. 
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De liefde van Jezus Christus in de Eucharistie 

moet het principe van ons leven zijn, 

het levensbeginsel worden van iedere aanbidder. 

Om dit te bereiken zijn er twee voorwaarden: 

we dienen ons ervan te overtuigen 

dat de Eucharistie de hoogste uitdrukking is 

van de liefde van Jezus Christus voor ieder van ons: 

en ons tevens ervan te overtuigen 

dat de liefde van de mens 

het doel is van de instelling van de Eucharistie. 

 

Waar Christus wordt aanbeden, 

wordt ook Maria aangeroepen als Moeder van Barmhartigheid. 

(Feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes , 11 februari)  

 

Heel het leven van Maria is samen te vatten  

in dit ene woord: aanbidding. 

Want aanbidden is God volmaakt dienen: 

daardoor vervult het schepsel al zijn verplichtingen  

tegenover de Schepper. 

Laten wij Maria als de Moeder van Jezus  

met de hoogste eer omringen 

en nooit in onze lofprijzingen noch in ons hart  

de Zoon scheiden van de Moeder, 

wier vlees Hij is, want wij kunnen niet tot Hem komen  

zonder langs Maria te gaan. 

(Feestdag van Onze Lieve Vrouw van het heilig Sacrament, 13 mei)  
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Gezangen 
 

Acclamatie 

 

Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn,  

druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij. 

 

 

Ave verum 

 

Ave verum Corpus,  Wees gegroet, waarachtig Lichaam, 

natum de Maria Virgine:  geboren uit de Maagd Maria; 

Vere passum, dat waarlijk heeft geleden 

immolatum  aan het kruis 

in cruce pro homine.  voor de mens is geofferd; 

Cuius latus perforatum uit welks doorboorde zijde 

fluxit aqua et sanguine:  water is gevloeid en bloed; 

Esto nobis prægustatum  wees ons een zalige voorsmaak 

mortis in examine.  in de benauwing van de dood. 

O Jesu dulcis!  O zoete Jezus! 

O Jesu pie! O goede Jezus! 

O Jesu fili Mariæ! O Jezus, Zoon van Maria. 
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Adoro te devote 

 

Adoro te devote, U aanbid ik eerbiedig, 

latens Deitas, verborgen God,  

Quæ sub his figuris,  die waarlijk schuil gaat 

vere latitas:  onder deze gedaanten,  

Tibi se cor meum, aan U onderwerpt zich  

totum subjicit,  geheel mijn hart 

Quia te comtemplans,  want als het U beschouwt,  

totum deficit. gaat het geheel op in U. 

 

Visus, tactus, gustus Gezicht, gevoel en smaak  

in te fallitur schieten tekort bij U, 

Sed auditu solo  op het gehoor alleen  

tuto creditur: kan men veilig geloven.  

Credo quidquid dixit  Ik geloof wat Gods Zoon  

Dei Filius: gezegd heeft,  

Nil hoc verbo  niets is meer waar  

veritatis verius. dan dit woord der waarheid. 

 

In cruce latebat Op het kruis ging alleen  

sola Deitas,  de Godheid schuil, 

At hic latet simul maar hier verbergt zich  

et humanitas:  ook de mensheid, 

Ambo tamen credens  maar beide belijd ik  

atque confitens, en geloof ik, 

Peto quod petivit  ik bid wat ook de  

latro pænitens. boetvaardige moordenaar bad. 
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Plagas, sicut Thomas,  Uw wonden zie ik niet  

non intueor  zoals Thomas, 

Deum tamen meum  toch belijd ik U 

te confiteor: als mijn God. 

Fac me tibi semper Geef dat ik steeds meer  

magis credere, in U geloof  

In te spem habere,  dat ik steeds meer op U hoop,  

te diligere. en U mag liefhebben.  

 

O memoriale  O Gedachtenis 

mortis Domini, aan ‘s Heren dood 

Panis vivus vitam levend Brood dat  

præstans homini, aan de mensen leven geeft 

Præsta meæ menti geef dat mijn ziel  

de te vivere, uit U mag leven 

Et te illi semper  en altijd in U 

dulce sapere. haar zaligheid mag vinden.  

 

Pie pellicane  Liefdevolle pelikaan, 

Jesu Domine, Heer Jezus, 

Me immundum munda  zuiver mij, onreine, 

tuo sanguine, door Uw bloed, 

Cujus una stilla  waarvan één druppel 

salvum facere heel de wereld 

Totum mundum quit ab  verlossen kan  

omni scelere. van alle kwaad. 

 

Jesu, quem velatum  Jezus, die ik nu slechts  

nunc aspicio, omsluierd aanschouw.  

Oro fiat illud  Ik bid dat mag geschieden 

quod tam sitio. wat ik zo verlang:  

Ut te revelata  dat ik U eens ontsluierd 

cernens facie, zien mag,  

Visu sim beatus  dat ik gelukkig mag zijn 

tuæ gloriæ.  door U te aanschouwen. 

Amen. Amen. 



23 

Dankt, dankt nu allen God  

 

Dankt, dankt nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ‘t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 
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De Heer is mijn licht en mijn heil 

 

Refrein: De Heer is mijn licht en mijn heil: 

  wie zou ik dan vrezen? 

 

De Heer is mijn licht en mijn heil:  

wie zou ik dan vrezen?  

De Heer is mijn burcht, mijn behoud:  

voor wie zou ik beducht zijn?   Refrein 

 

Dat éne vroeg ik van de Heer,  

dat is al mijn verlangen:  

daar te zijn in het huis van de Heer, 

al de dagen mijns levens.   Refrein 

 

Heer, hoor mijn aanroep tot U,  

geef mij genadig uw antwoord.  

Gij zegt en mijn hart spreekt het na:  

“zoekt mijn aanschijn.” 

Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.   Refrein 
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Een smekeling, zo kom ik tot uw troon  

 

Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:  

leg met uw woord beslag op mijn gedachten 

opdat ik in het licht der waarheid woon.  

Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.  

Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon,  

dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 

 

Al uw geboden zijn gerechtigheid.  

Ik prijs uw woord met juichende gezangen.  

Uw rechterhand geleide mij altijd;  

naar uw geboden richt ik al mijn gangen.  

Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,  

het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.  

 

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,  

geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.  

Onthoud mij uw getuigenissen niet.  

Ik was een schaap, en had de weg verloren.  

Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.  

Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
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Heer, U bent mijn leven  

 

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 

Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 

Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 

zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 

Heer ik bid U, blijf mij nabij. 

 

‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de Maagd, 

eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 

één met God de Vader en verenigd met uw volk, 

tot de dag zal komen van uw wederkomst, 

dan brengt U ons thuis in Gods Rijk. 

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 

En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 

zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. 

In vergeving leef ik met U. 

 

Vader van het leven en oorsprong van geloof, 

Jezus, de Verlosser, bron van alle hoop,  

zend uw Geest van liefde, maak ons allen één. 

U die via duizend wegen ons hier samen brengt. 

Langs die duizend wegen zendt U ons weer uit, 

om het zaad te zijn van Gods Rijk. 
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Jesus, remember me (Taizé) 

 

Jesus, remember me when you come into your kingdom. 

Jesus, remember me when you come into your kingdom. 

   Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk bent. 

 

Laudate Dominum (Taizé) 

 

Laudate Dominum, laudate Dominum, 

omnes gentes, alleluia! 

  Looft de Heer, alle volken, alleluia! 

 

 

Laudate omnes gentes (Taizé) 

 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

  Looft alle volken, looft de Heer.  

 

 

Pange lingua  

 

Pange, lingua, gloriosi Loof, mijn tong, het glorierijke 

corporis mysterium, lichaam en het kostbaar bloed 

sanguinisque pretiosi, van de Koning aller volken, 

quem in mundi pretium dat voor onze schuld voldoet, 

fructus ventris generosi, uitgegoten als losprijs. 

rex effudit gentium. Loof ‘t geheim dat leven doet. 

 

Nobis datus, nobis natus Hij, die uit de Maagd geboren 

ex intacta Virgine, als een kind van ons geslacht, 

et in mundo conversatus, God-met-ons werd en als zaaier 

sparso verbi semine, strooide ‘t woord met grote macht, 

sui moras incolatus deed het wonder aller wonderen 

miro clausit ordine. toen zijn loopbaan was volbracht. 
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In supremæ nocte cenæ Op de avond voor zijn lijden 

recumbens cum fratribus, ligt Hij met zijn broeders aan 

observata lege plene en nadat met de oude spijze 

cibis in legalibus, Mozes’ wetten is voldaan, 

cibum turbæ duodenæ reikt Hij hun de nieuwe schotel, 

se dat suis manibus. biedt zichzelf als spijze aan. 

 

Verbum caro panem verum ‘t Vleesgeworden Woord des Vaders 

verbo carnem efficit, spreekt een woord en brood wordt vlees, 

fitque sanguis Christi merum Christus’ Bloed bevat de beker; 

et, si sensus deficit, eet en drink, wees zonder vrees. 

ad firmandum cor sincerum Schenk uw zinnen geen vertrouwen, 

sola fides sufficit. slechts geloof versterk’ uw geest! 

 

 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht  

 

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. 
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Zingt God de Heer, de almachtige Koning  

 

Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere. 

Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren. 

Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam, 

nooit zal de vijand ons deren. 

 

Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen,  

die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen, 

en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt 

in alle tijden en plagen. 

 

Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden, 

die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden, 

in alle nood biedt Hij ons daag’lijks zijn Brood 

en schenkt ons kracht om te strijden. 

 

Voor U, Drieëne God, zingen wij dankbaar tezamen 

heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name,  

engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots,  

die ons standvastig maakt. Amen. 
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