Liturgie van de 3de zondag van Pasen

18 april 2021 om 09:30 uur
Celebrant : Pastoor Harrold Zemann
Zang
: Cantores
Orgel
: Brian Lamb

Vanaf 14 maartis het weer toegestaan dat mensen meevieren in de kerkruimte, maar er
mag nog niet gezongen worden door de aanwezige kerkgangers.
Toch is het belangrijk dat u als kerkganger op een aantal momenten in de viering ook actief
kunt participeren aan de viering. Daarom zullen enkele teksten niet worden gezongen maar
gezamenlijk worden gesproken.
Daar waar gezongen wordt, gebeurt dat door de cantores.

Openingslied: Christus die verrezen is (Cantores)
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;
’t maal van zijn gedachtenis wordt hierbij hernomen.
Refrein:
Broeders, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
Alleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht
Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen

Refrein

Christus die verrezen is , straalt van eeuwig leven;
’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven

Refrein

Kruisteken en begroeting
Schuldbelijdenis.
Allen bidden:
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.
Priester: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven
Allen:
Amen.

Kyrie (Cantores)
God,wij roepen uit de diepte
God,wij roepen uit de diepte: kom met uw woorden van troost en vrede.
Allen: Heer ontferm U over ons.
God, vergeef ons onze schulden, roep ons tot leven en wil ons verlossen.
Allen: Heer ontferm U over ons.
God, naar U zien wij uit als wachters, wees voor ons als het licht in de morgen.
Allen: Heer ontferm U over ons.
Lofzang: (Cantores)
Aanbidt en dankt uw Vader,God
Aanbidt en dankt uw Vader, God die leeft van eeuwigheid;
Aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn Naam, bezingt zijn wondermacht;
Dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon die in de wereld kwam,
En al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit op ’t grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand, daar heerst een goede geest.
Gebed
Eerste Lezing: Uit de handelingen van de Apostelen.
In die dagen zei Petrus tot het volk:
“De God van Abraham, Isaäk en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn
dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend,
ofschoon deze geoordeeld had Hem in vrijheid te moeten stellen.
Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van
een moordenaar gevraagd.
De vorst des levens daarentegen hebt gij gedood.
God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan zijn wij getuigen.
Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw
overheden.
Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn

Messias zou sterven heeft Hij zo in vervulling doen gaan.
Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist.”
Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God
Antwoordpsalm: 118 III (Cantores)
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, mijn God, U in de hoogte steken.
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam, zowaar als ik leef.
Refrein: Allen: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef.
Ik was gevangen en riep: God, en Hij heeft mij geantwoord.
Hij heeft mij de ruimte gegeven, Hij komt voor mij op als een vriend. Refrein
Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op mensen.
Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op macht.

Refrein

Ik was geslagen, maar God heeft mij overeind geholpen.
Ik zal niet sterven, ik zal leven, Hij tilt mij op.
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, mijn God, U in de hoogte steken.
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam, zowaar als ik leef.

Refrein

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes
Vrienden,
ik schrijf u met de bedoeling, dat gij niet zoudt zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven: we hebben een voorspreker bij de
Vader, Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die al onze zonden goedmaakt, en
niet alleen die van ons maar die van de hele wereld.
Hoe weten wij dat wij God kennen?
Er is maar één bewijs: dat we ons houden aan zijn geboden.
Wie zegt dat hij Hem kent, maar zich niet stoort aan zijn geboden is een
leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet, maar in een mens, die
gehoorzaam is aan Gods woord, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid
bereikt.
Woord van de Heer.
Allen:Wij danken God

Alleluja: (Cantores)
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Heer Jezus, ontsluit voor ons de schiften,
Doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Evangelie
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.
In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was
en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood.
Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei:
“Vrede zij u.”
In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.
Maar Hij sprak tot hen:
“Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart?
Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest
heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.”
En na zo gesproken te hebben, toonde Hij hun zijn handen en voeten.
Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij tot hen:
“Hebt ge hier iets te eten?”
Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun
ogen op. Hij sprak tot hen:
“Dit zijn de woorden van Mij die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was: alles moet
vervuld worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, de
profeten en in de psalmen.”
Toen opende Hij hun geest voor het begrijpen van de Schriften.
Hij zei hun:
“Zó staat er geschreven, dat de Christus zou lijden en dat Hij zou opstaan uit de
doden op de derde dag, en dat in zijn naam bekering verkondigd zou worden tot

vergeving van zonden, aan alle volkeren, te beginnen met Jeruzalem.
Gij zijt hiervan getuigen.”
Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God
Verkondiging
Geloofsbelijdenis: (Bidden)
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. Amen.
Voorbeden:
Na iedere voorbede: Bidden allen:
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Bereiden van het Altaar
Offerandelied: (Cantores) Honger naar het levend Brood
Refrein:Honger naar het levend Brood stilt Gij met uw gaven. Zo komen wij
de dood te boven, mogen wij ons laven aan de Bron die Gij ontsloot.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer

Refrein

Voedsel geeft Hij aan wie Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.

Refrein

Priester: Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden,
door God, de almachtige Vader.

Allen:

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van
zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven
Prefatie:
Priester:
Allen:
Priester:
Allen:
Priester:
Allen:

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

De priester bidt de prefatie
Heilig, heilig, heilig (Cantores)
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.
De priester bidt het Eucharistisch gebed
Na de consecratie
Priester: Verkondigen wij het mysterie van ons geloof.
Allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
De priester vervolgt met het Eucharistisch gebed
Onze Vader (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 schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
Priester: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en
beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling
van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.
Vredesritus
Priester: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u;
mijn vrede geef Ik u, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk;
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in
eeuwigheid.
Allen: Amen
Priester: De vrede des Heren zij met u allen. Wenst elkaar de Vrede.
Lam Gods: (Cantores)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede
Tijdens de communie: (Cantores)
Brood zal Ik u geven dat uit de hemel daalt,
brood dat de Vader u geven zal, dat de wereld vol leven haalt.
Refr: Geef ons dit brood altijd, uw woorden zijn woorden van
Eeuwig leven; wie anders zou het ons geven.
Ik ben brood voor leven, wie mij eet hongert nooit,
brood dat voor u uit de hemel komt tot nieuw leven de wereld tooit. Refr.
Mensen sleuren , sloven, voor kost die kort beklijft,
Werk voor het brood dat u brengen zal een nieuw leven dat altijd blijft. Refr.
Slotlied: (Cantores) U,Heer zij lof gebracht
U, Heer zij lof gebracht, U klikt ons feestlied ter ere!
Wat Gij, Almachtige, veilig behoudt komt U eren!
Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft,
wil U, zijn Oorsprong, vereren.
Wie in uw liefde woont, heiligen, engelenkoren,
wie aan uw rechterhand neerzit in liefde herboren,
zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal:
heilig is God in den hoge!

