Aswoensdag – na Aswoensdag

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.
ASWOENSDAG
LOFZANG VAN ZACHARIAS
Ant. Wanneer gij vast, zet dan geen somber
gezicht zoals de huichelaars dat doen, zegt
de Heer.
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, geef ons uw heilige Geest.

DONDERDAG NA ASWOENSDAG
LOFZANG VAN ZACHARIAS
Ant. Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen
door zichzelf te verloochenen en elke dag
opnieuw zijn kruis op te nemen.
SLOTGEBEDEN
Gedenk ons, Heer, wij zijn uw kinderen.
VRIJDAG NA ASWOENSDAG
LOFZANG VAN ZACHARIAS
Ant. Deelt uw brood met wie honger heeft,
neemt daklozen op in uw huis. Dan breekt
uw licht als de dageraad door, en straalt als
de middagzon uw nacht.
SLOTGEBEDEN
Heer, ontferm U over ons.
ZATERDAG NA ASWOENSDAG
LOFZANG VAN ZACHARIAS
Ant. Niet de gezonden hebben een geneesheer
nodig, maar de zieken; Ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen te roepen, maar
zondaars.
SLOTGEBEDEN
Heer sta ons bij met uw genade.

