
2de  Week 
 

Vastentijd 
 
KORTE BEURTZANG 
De Heer bevrijdt u * uit de strik van de boze. 
 De Heer bevrijdt u * uit de strik van de boze. 
Hij redt u uit doodsgevaar. 

Uit de strik van de boze. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 De Heer bevrijdt u * uit de strik van de boze. 
 
MAANDAG 
 
LOFZANG VAN ZACHARIAS 
Ant.   Weest barmhartig, zoals uw Vader 

barmhartig is. 
 
LC. 1, 68-79   De Messias en zijn voorloper  
 
Geprezen zij de Heer, de God van Israël,  
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.  

Een redder heeft Hij ons verwekt  
in het geslacht van David, zijn getrouwe;  

Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard  
bij monde van zijn heilige profeten:  

Verlossing uit de macht van onze vijanden  
en uit de hand van allen die ons haten.  

Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,  
zijn heilige verbond gestand doen;  

De eed aan onze vader Abraham gezworen  
ons eenmaal te verlenen;  

Om aan de greep van vijanden ontrukt  
Hem zonder vrees te dienen;  

In vroomheid en gerechtigheid  
al onze dagen voor zijn aanschijn. _  

En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste,  
want gij gaat voor de Heer uit om  
zijn weg te banen.  

Gij zult zijn volk de boodschap van  
verlossing brengen  
door de vergeving van hun zonden;  

Dank zij de innige barmhartigheid van onze God,  
die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan;  

Om licht te brengen in het duister en de 
schaduw van de dood  
en onze voeten te geleiden op  
een weg van vrede. _  

 
SLOTGEBEDEN 

Heer, laat uw woord ons richtsnoer zijn. 
 



DINSDAG 
 
LOFZANG VAN ZACHARIAS 
Ant.   Laat u ook niet leraar noemen; gij hebt maar 

één leraar: de Christus. 
 
SLOTGEBEDEN 

Laat het woord van Christus in volle 
rijkdom onder ons wonen. 
 

WOENSDAG 
 
LOFZANG VAN ZACHARIAS 
Ant.   Kunt gij de beker drinken die Ik drinken 

moet? Of het doopsel ondergaan waarmee 
Ik gedoopt word? 

 
SLOTGEBEDEN 

Heer, geef ons uw heilige Geest. 
 

DONDERDAG 
 
LOFZANG VAN ZACHARIAS 
Ant.   De rijke sloeg zijn ogen op en zag van verre 

Abraham, en Lazarus in diens schoot. En 
luid riep hij uit: Vader Abraham, ontferm u 
over mij. 

 
SLOTGEBEDEN 

Gedenk ons, Heer, wij zijn uw kinderen. 
 

VRIJDAG 
 
LOFZANG VAN ZACHARIAS 
Ant.   Een landheer legde een wijngaard aan, zette 

er een omheining rond, hakte er een 
wijnpers in uit en bouwde er een 
wachttoren in. Toen de tijd van de oogst 
was gekomen, zond hij zijn eigen zoon. 
Maar de wijnbouwers grepen hem vast, 
wierpen hem de wijngaard uit en doodden 
hem. 

 
SLOTGEBEDEN 

Heer, onferm U over ons. 
 
ZATERDAG 
 
LOFZANG VAN ZACHARIAS 
Ant.   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. 

 
SLOTGEBEDEN 

Heer, sta ons bij met uw genade. 


