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AKTE VAN GELOOF

Mijn Heer en mijn God, ik
geloof; dat Gij zijt één God in
drie Personen, de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest;
dat God de Zoon voor ons is
mens geworden en aan het
kruis gestorven; dat Gij het
goede loont en het kwade
straft. Ik geloof alles wat Gij
hebt geopenbaard, en door de
heilige Kerk ons leert. Dat
geloof ik vast, omdat Gij het
hebt gezegd, die alles weet en
altijd waarheid spreekt.Heer,
vermeerder mijn geloof!
Amen.
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Aankondiging
van de Heer

Kerstmis

WEES GEGROET Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus,
de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen

AKTE VAN HOOP

Oneindig goede God, ik hoop,
door de verdiensten van Jezus
Christus, van U te verkrijgen:
de eeuwige zaligheid en alle
genaden, die ik daarvoor nodig
heb. Dat hoop ik met een vast
vertrouwen, omdat Gij het
hebt beloofd, die almachtig
zijt, oneindig goed voor ons en
getrouw in uw beloften. Heer
versterk mijn hoop!
Amen.
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CHRISTUS

VIJF GEBODEN VAN DE KERK
1. Zon- en feestdag houdt in eer.
2. Hoor wel Mis dan, elke keer.
3. Boet, houd vasten ongeschonden.
4. Biecht minstens eens per jaar uw zonden,
5. En nut rond Pasen 't Brood des Heren.
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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.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen
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OUD TESTAMENT
NIEUW TESTAMENT
TWEE GROTE GEBODEN
1. U zult de Heer uw
God liefhebben met heel
uw hart, met heel uw
ziel, met heel uw kracht
en met heel uw
verstand,
2. U zult uw naaste
liefhebben als uzelf.

Onze-LieveVrouw tenhemelopneming

HEMEL

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus,
Zijn enige Zoon, onze Heer,
Die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
Die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
De Heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
De vergeving van de zonden;
De verrijzenis van het lichaam;
En het eeuwig leven.
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TIEN GEBODEN VAN GOD
1. Bovenal bemin één God
2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot
3. Heilig steeds de dag des Heren
4. Vader moeder zult gij eren
5. Dood niet, geef geen ergernis
6. Doe niets wat onkuisheid is
7. Vlucht het stelen en bedriegen
8. Ook de achterklap en het liegen
9. Wees steeds kuis in uw gemoed
10. Begeer nooit iemands goed
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VADER

ZONDVLOED

Onze
Heer
Hemelvaart

HOOFDZONDEN

VERLOSSING
Witte
Donderdag

Goeie
Vrijdag

Pasen

Paastriduum

Paastriduum

Paastriduum

HEL

hoogmoed
hebzucht
onkuisheid
jaloezie
gulzigheid
wraak
traagheid

AKTE VAN LIEFDE

God van Liefde, ik bemin U
boven alles en uit geheel mijn
hart, omdat Gij oneindig goed
en oneindig beminnelijk zijt.
Uit liefde tot U bemin ik ook
alle mensen als mijzelf.
Heer, geef mij steeds
meerliefde!
Amen.

AKTE VAN BEROUW

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.
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