KRUISTEKEN & BIJBELSE GROET, INLEIDING

Verzoeningswake
Bidden in de Goede Week
op weg naar Pasen

H. Livinusparochie

in Herzele & Sint-Lievens-Houtem
Bisdom Gent

In deze wake willen we bidden en zingen.
We willen ons voorbereiden op de Verrijzenis van de Heer.
We willen tijd maken voor Hem. Stil worden.
We willen ons hart en onszelf vrijmaken van alles wat ons bedrukt.

INTREDELIED: Here Jezus, om uw woord
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

PSALM 130: Uit diepten van ellende roep ik, Heer.
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

Uit diepten van ellende roep ik, Heer
roep ik om hulp tot U, Gij kunt mij redden:
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.
Aanhoor mijn schreien en mijn smeken, Heer,
wil naar mijn beed' uw oor te luist'ren leggen:
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.
Zo Gij de zonden blijft gedenken, Heer,
wie zou voor U, och Heer, nog staande blijven:
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.
Doch uw vergeving schenkt Gij altijd, Heer,
zo blijven allen U eerbiedig dienen:
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Op U blijft ook mijn ziel vertrouwen, Heer,
en zij vertrouwt uw woord en uw beloften:
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.

2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
‘t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Meer dan de wachters ’s nachts op dagend licht,
vertrouwt mijn ziel vol hoop op uw verhoring.
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.
De wachters mogen uitzien naar het licht,
en Israël uw volk, naar U verlangen.
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.
Bij U is waarlijk mededogen, Heer,
verlossing en genade overvloedig.
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.
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PSALM 143 (vetgedrukt bidden we samen)
Aanhoor mijn bede, Heer,
Gij zijt getrouw; let op mijn smeken,
verhoor mij omdat Gij rechtvaardig zijt,
Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht,
geen mens is immers zonder schuld voor U.

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

PSALM 51: Erbarm U, God en delg genadig
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

De tegenstander laat mij niet met rust,
hij werpt mij op de grond
en stoot mij in de duisternis der doden.
Mijn geest is uitgeput,
mijn hart geheel verstijfd.

Erbarm U, God, en delg genadig het kwaad dat ik heb aangericht
en was mij schoon: ik zie gestadig mijn zonden voor mijn aangezicht.
Open mijn mond om U te loven,
stort in mijn hart, een nieuwe geest!

Ik denk terug aan vroeger dagen,
herinner mij al wat Gij hebt gedaan,
uw werken staan mij voor de geest.

Ik heb mij tegen U misdragen, voor U alleen heb ik misdaan:
Gij moogt voor uw gericht mij dagen, en in rechtvaardigheid mij slaan.
Open mijn mond om U te loven,
stort in mijn hart, een nieuwe geest!

Ik strek mijn handen naar U uit,
mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar U.
Verhoor mijn bidden spoedig, Heer,
mijn geest is uitgeput.

Laat in mijn hart uw wijsheid zinken, herschep mijn hart in zijn geheel;
besprenkel mij, ik zal weer blinken en schitteren als verse sneeuw.
Open mijn mond om U te loven,
stort in mijn hart, een nieuwe geest!

Verberg uw aangezicht nu niet voor mij,
dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
Laat uw genade blijken elke morgen,
want ik vertrouw op U.

Laat mij de roep der vreugde horen en wek zijn weergalm in mijn ziel:
Ik roep terug al wie verloren uit uw genade nederviel.
Open mijn mond om U te loven,
stort in mijn hart, een nieuwe geest!

Toon mij de weg die ik moet nemen,
op U richt ik mijn leven.
Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer, mijn hoop zijt Gij.

Geen brandaltaar kan U behagen; maar uw barmhartigheid aanschouwt
wat ik bereid als offergave: een hart vol deemoed en berouw.
Open mijn mond om U te loven,
stort in mijn hart, een nieuwe geest!

Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet,
want Gij zijt toch mijn God.
Uw geest, die goedertieren is,
geleide mij op effen paden.
Omwille van uw Naam, Heer, laat mij leven,
Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
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EVANGELIELEZING (Lc., 15, 3-7)
Er zal in de hemel vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert.
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KORTE HOMILIE
KORTE STILTE & GEWETENSONDERZOEK
Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet
toegediend worden. Maar, zoals paus Franciscus het onlangs zegde voor de
uitzonderlijke omstandigheden dit jaar:
“Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester;
het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen: ‘Heer, ik heb
dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte ‘akte van
berouw’ te spreken en Hem te beloven: ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij
nu vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade
terugkeren.”

SCHULDBELIJDENIS
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.
A/

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 maagd Maria,
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer onze God.

Gij die gezonden zijt om aan armen de blijde boodschap te brengen en
gebrokenen van hart te genezen.
R/ Geef mij een ander hart, mijn God, maak mij nieuw, maak mij standvastig.
Gij die gekomen zijt, niet om rechtvaardigen maar om zondaar te roepen.
R/ Geef mij een ander hart, mijn God, maak mij nieuw, maak mij standvastig.
Gij die veel hebt vergeven aan de vrouw die veel liefde had betoond.
R/ Geef mij een ander hart, mijn God, maak mij nieuw, maak mij standvastig.
Gij die niet geweigerd hebt vriend te zijn van tollenaars en zondaars.
R/ Geef mij een ander hart, mijn God, maak mij nieuw, maak mij standvastig.
Gij die het verloren schaap op uw schouders hebt genomen
en het naar de schaapsstal hebt teruggebracht.
R/ Geef mij een ander hart, mijn God, maak mij nieuw, maak mij standvastig.
Gij die de overspelige vrouw niet hebt veroordeeld,
maar haar in de vrede hebt laten gaan.
R/ Geef mij een ander hart, mijn God, maak mij nieuw, maak mij standvastig.
Gij die Zacheüs, de tollenaar, geroepen hebt tot bekering en nieuw leven.
R/ Geef mij een ander hart, mijn God, maak mij nieuw, maak mij standvastig.
Gij die de goede moordenaar het paradijs hebt beloofd.
R/ Geef mij een ander hart, mijn God, maak mij nieuw, maak mij standvastig.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader
en voor altijd leeft om voor ons ten beste te spreken.
R/ Geef mij een ander hart, mijn God, maak mij nieuw, maak mij standvastig.

ONZE VADER
A/

SCHULDLITANIE
(27 f uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

Laten wij nu ootmoedig bidden tot Christus, onze Verlosser,
die onze voorspreker is bij de Vader,
dat hij ons vrijspreekt van zonden en reinigt van elke ongerechtigheid:
R/ Geef mij een ander hart, mijn God, maak mij nieuw, maak mij standvastig.
5

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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SLOTGEBED
Verlos ons, Vader, van alle kwaad,
geef dat wij omwille van het heilzame lijden van uw Zoon,
waaraan wij door onze boetvaardigheid deelnemen,
ook deel mogen krijgen aan de vreugde van zijn verrijzenis.
Door Christus, onze Heer.
A/
Amen

ZENDING & ZEGEN
TOEWIJDING AAN MARIA: U groeten wij, Maria
U groeten wij, Maria,
koningin en moeder vol goedheid.
Bij U vinden wij het leven, de vreugde en heel onze hoop.
Wij roepen U aan op onze pelgrimstocht,
wees de lijdende mensheid nabij.
Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer.
En leid ons door dit leven, naar Christus uw Zoon.
Moeder vol goedheid en liefde, heilige maagd Maria.
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