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Zaterdag 9 mei 2020 | H. Michaëlkerk te Emmeloord

1.

INTREDEZANG: Christus die verrezen is
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen.
't Maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.
Refrein:

2.

3.

Pr.:
A.:
Pr.:

A.:

L.

A.
L.

A.:

Broeders, vrij en opgericht,
alleluja, heft uw ogen,
alleluja, naar den hoge,
heft uw ogen naar het licht.

Christus brak de slavernij, brak de donkere dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven.
't Maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.

Refrein:

`

Refrein:

KRUISTEKEN EN BEGROETING
In de naam van de Vader `en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
KYRIELITANIE: Laten wij roepen
Laten wij roepen tot God onze Heer,
dat hij van kracht is en ons doet zingen.
Hij is de God die ons zal redden:
Heer ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Laten wij roepen in Zijn poorten
dat Hij zijn huis van genade opent.
Hij doet gebroken mensen weer opstaan:
Heer ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
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L.

A.
Pr.:
A.:

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

Laten wij roepen voor Zijn aanschijn,
dat over ons Zijn heil mag komen.
Op deze dag die Hij heeft gemaakt:
Heer ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons
Moge almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen
EER AAN GOD
Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader,
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.
GEBED

VIERING VAN GODS WOORD

L.:

EERSTE LEZING | Hand., 6, 1-7.
Uit de Handelingen der Apostelen,
Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam, begonnen de
Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse
ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. De twaalf riepen nu
4

A.:

de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: Het past niet dat wij het
woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus
uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van goede faam, vol van
geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij
onszelf zullen blijven wijden aan het gebed en de bediening van het
woord. Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij
kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest, Filippus, Próchorus,
Nikánor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Dezen
werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen
oplegden. Het woord Gods breidde zich uit en het aantal leerlingen in
Jeruzalem vermeerderde sterk; ook een groot aantal priesters gaf zich
gewonnen aan het geloof.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

♪

Antwoordpsalm 33: Uw genade Heer
Refrein:
Uw genade Heer, zij over ons,
gelijk wij U hoopvol verbeiden.

1.

Volstrekt is het woord van de Heer,
heel zijn handelen voltrekt zich in waarheid;
Hem behaagt de orde des rechts,
zijn genade vervult heel de aarde.

Refrein

Door zijn woord zijn de hemelen gemaakt.
Door zijn ademtocht heel zijn heir;
immers Hij sprak en het was,
Hij gebood en het stond.

Refrein

Gelukzalig 's Heren volk, het godsvolk,
de stam die als zijn erfdeel Hij koos.
De Heer ziet uit de hemelen neder,
heeft elk mensenkind in het oog.

Refrein

Ons hart wacht de komst van de Heer:
'Onze hulp en ons schild dat is Hij!'
Onze diepste vreugd rust in Hem,
ons vertrouwen in zijn naam hoogheilig.

Refrein

2.

3.

4.
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L.:

A.:
♪
K. :
A. :
Vz. :
A. :

P.:
A.:
P.:
A.:

TWEEDE LEZING | Petrus 2,4-9
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus,
Dierbaren, Treedt toe tot de Heer, de levende steen, door de mensen
verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat ook
uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel.
Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig
zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Ik leg in
Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op Hem
vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld. Kostbaar, dat geldt voor u die
gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt: De steen die de bouwlieden
hebben afgekeurd, die is de hoeksteen geworden, maar ook een steen
waaraan zij zich stoten, een rots waarover zij struikelen. Zij stoten zich,
omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen; en daartoe waren zij ook
bestemd. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke
priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de
roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft
geroepen tot zijn wonderbaar licht.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.
HALLELUJA
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Ik ben de verrijzenis en het Leven :
wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid.
Halleluja, halleluja
EVANGELIE | Johannes, 14, 1-12.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie
van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Laat uw hart niet verontrust
worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader
is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd,
want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben
6

A.:
♪

heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te
nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga
en ook de weg daarheen is u bekend. Tomas zei tot Hem: Heer, wij weten
niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus
antwoordde hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand
komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook
mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem. Hierop zei
Filippus: Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg. En Jezus weer: Ik
ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de
Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat
Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek
Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk
verricht. Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft
het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in
Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal
hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.
EVANGELIEACCLAMATIE
U komt de lof toe U het gezang,
u alle glorie o Vader o Zoon o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.
HOMILIE

A.:

GELOOFSBELIJDENIS
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.
7

♪

VOORBEDE
Heer, onze God zij bidden U verhoor ons
Viering van de Eucharistie
BEREIDEN VAN DE GAVEN

♪
1.

Gij die verrezen zijt
Gij, die verrezen zijt, Heer, in het licht van Uw luister;
Gij moet geprezen zijn, stralende Ster in het duister.
Heer, op Uw licht zijn onze ogen gericht,
voer ons omhoog uit het duister.

2.

Wij zijn op doortocht en Gij zijt de poort naar het leven;
Gij zijt ons Paaslam, Gij hebt ons Uw lichaam gegeven.
Christus, Uw Bloed heeft ons bewaard en gevoed;
Herder en leidsman ten leven.

3.

Gij die ontkomen zijt, Heer, aan de machten der aarde,
Gij die vernomen zijt, Woord van de eeuwige Vader.
Gij spreekt ons vrij, teken van leven zijt Gij.
Voer ons omhoog naar Uw Vader.
GEBED OVER DE GAVEN

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

EUCHARISTISCH HOOGGEBED
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en
genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, maar
vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons
geslacht. Wat oud was, is teniet gedaan; wat neerlag is tot nieuw leven
opgericht: in Christus is ons leven geheel en al hersteld. Vreugde om het
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paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen; vreugde vervult de
engelen in de hemel, de machten en krachten die U loven, die U dit lied
toejuichen zonder einde:
♪

Heilig
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.
Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U stroomt alle
heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons
geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij
brood in zijn handen, dankte U, en brak het om te verdelen onder zijn
leerlingen en sprak:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u
gegeven wordt.
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, en
reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: Neemt deze beker en drinkt hier
allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit
is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van
de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.


Pr.:
A.:

CONSECRATIEACCLAMATIE
Dit is het sacrament van het geloof
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is
gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons
heeft gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van
de dood. Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt
bevonden voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden.
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Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw
eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang dat wij naar elkaar toe
groeien door de kracht van uw heilige Geest.
Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in onze
gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus N., onze bisschop N.
en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.
Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan
en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die
gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in
de luister van uw Aanschijn.
Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de maagd Maria,
de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn
apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen delen
in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in
dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw
heerlijkheid.

A.:

Pr.:
A.:

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en
tot in eeuwigheid.
Amen.
ONZE VADER
Aangespoord door een gebod van de Heer
en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:
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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Pr.:

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:

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.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Heer Jezus Christus, ……… Gij, die leeft in eeuwigheid.
Amen.
De vrede des Heren zij altijd met U.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.

♪

LAM GODS

A.:

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE
GEBED BIJ DE GEESTELIJKE COMMUNIE
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in de heilige communie volledig aanwezig bent.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn binnenste te ontvangen;
maar omdat ik dit nu niet werkelijk doen kan,
smeek ik U tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.
Ik verlang naar U.
Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart
en ik verenig mij geheel en al met U.
Laat niet toe dat ik ooit van U gescheiden worde. Amen.
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♪
1.

Concordi laetitia
Concordi laetitia, Propulsa
maestitia, Mariae praeconia
Recolat Ecclesia: Virgo Maria.

2.

Quae felici gaudio, Resurgente
Domino, Floriut et lilium: Vivum
cernens Filium: Virgo Maria.

3.

Quam concentu parili Chori
laudant coelici, Et nos cum
coelestibus, Novum melos
pangimus; Virgo Maria.

Wie is zij waarvan de engelen zingen ?
Die de hele schepping doet zingen. Zij
is het die onze lof ontvangt als wij op
aarde onze stem verheffen: Maagd
Maria

4.

O Regina Virginum, Votis fave
supplicum, Et post mortis
stadium, Vitae confer praemium
Virgo Maria.

Koningin der maagden, trouwe
dienstmaagd. Hoor mij, neem mij aan
als uw kind. Wees voor altijd mijn
beschermster, leidt mijn naar het
eeuwig leven: Maagd Maria.

5.

Gloriosa
Trinitas,
Indivisa
Unitas, Ob Mariae merita, Nos
salva per saecula: Virgo Maria.

Machtige God, Drie in één, terwijl de
eewen voorbij gaan: kijk naar Maria,
vol van genade, en schenk het
menselijk geslacht vergeving: Maagd
Maria.

Vreugdevolle klanken hebben de
droefheid van de nacht verdreven; nu
een Maagd zonder gelijke ons lof
hoort, vervul de aarde: Maagd Maria.

GEBED NA DE COMMUNIE

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

ZEGEN EN WEGZENDING
De Heer zij met U
En met uw geest.
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen
Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God
12

♪

O reinste der Schepselen

2.

Bedreigen ons noodweer of storm op ons baan,
is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan,
bedaar, o Maria, de storm op uw beê,
stort hoop ons in 't harte, o Sterre der Zee.
Refrein.

3.

Maria, als gij onze schreden geleidt,
schenkt gij ons uw licht en uw bijstand altijd;
dan landen wij veilig ter hemelse reê,
en danken u eeuwig, o Sterre der Zee.

Refrein.
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Zondag 10 mei 2020 | O.L.Vrouwebasiliek te Zwolle


Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

Pr.:
A.:

Pr.:

A.:

Introitus | Ps. 97, 1-2
Cantate Domino canticum
novum, alleluia: quia mirabilia
fecit Dominus, alleluia: ante
conspectum gentium revelavit
iustitiam suam, alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
alleluia,
omdat
de
Heer
bewonderenswaardige dingen heeft
gedaan, alleluia; ten aanschouwen van
de
volkeren
heeft
Hij
zijn
rechtvaardigheid geopenbaard, alleluia

KRUISTEKEN EN BEGROETING
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
SCHULDBELIJDENIS
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God,
om deze heilige eucharistie goed te kunnen vieren.
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.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot eeuwig leven.
Amen
KYRIE en GLORIA uit de Missa I ‘Lux & Origo
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Heer, ontferm U
Christus, ontferm u
Heer, ontferm U
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Glória in excélsis Deo et in
terra pax homínibus bonæ
voluntátis.
Laudámus
te,
benedícimus te, adorámus te,
glorificámus
te,
grátias
ágimus tibi propter magnam
glóriam tuam, Dómine Deus,
Rex cæléstis, Deus Pater
omnípotens.
Dómine
Fili
Unigénite,
Iesu
Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris, qui tollis peccáta
mundi, miserére nobis; qui
tollis peccáta mundi, súscipe
deprecatiónem nostram. Qui
sedes ad déxteram Patris,
miserére nobis. Quóniam tu
solus Sanctus, tu solus
Dóminus, tu solus Altíssimus,
Iesu Christe, cum Sancto
Spíritu: in glória Dei Patris.
Amen.

Eer aan God in den hoge en vrede op
aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden
U. Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid. Heer
God, hemelse koning,God almachtige
Vader; Heer eniggeboren Zoon, Jezus
Christus; Heer God, Lam Gods zoon van
de Vader; Gij die wegneemt de zonden
der wereld ontferm U over ons. Gij die
wegneemt de zonden der wereld
aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de
rechterhand van de Vader ontferm U
over ons. Want Gij alleen zijt de heilige,
Gij alleen de Heer, Gij alleen de
allerhoogste, Jezus Christus, met de
heilige Geest in de heerlijkheid van God
de Vader. Amen.

GEBED
EERSTE LEZING
zie pagina 3


ANTWOORDPSALM 33
1. Voorzang / 2. Allen
Geef ons, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

1.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer
wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Ps. 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19.

15

2.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

3.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.
TWEEDE LEZING
Zie pagina 5



Alleluia | Rom. 6, 9
Alleluia. Christus resurgens ex
mortuis, iam non moritur: mors
illi ultra non dominabitur.
Alleluia.

Alleluia. Christus, uit de dood verrezen,
sterft niet meer; de
dood zal Hem
niet meer overheersen. Alleluia.

EVANGELIE
Zie pagina 5
HOMILIE


CREDO
Credo in unum Deum, Patrem
omnipotentem, factorem caeli et
terrae, visibilium omnium et
invisibilium. Et in unum Dominum
Iesum Christum, Filium Dei
unigenitum, et ex Patre natum
ante omnia saecula. Deum de Deo,
Lumen de Lumine, Deum verum de
Deo vero, genitum non factum,
consubstantialem Patri; per quem
omnia facta sunt. Qui propter nos
homines et propter nostram
salutem descendit de caelis. Et

Ik geloof in één God, de almachtige
Vader, Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God, en vóór
alle tijden geboren uit de Vader. God
uit God, Licht uit Licht, ware God uit de
ware God. Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader, dóór Wie
alles geschapen is. Hij is voor ons
mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de heilige Geest uit
de Maagd Maria, en is mens
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incarnatus est de Spiritu Sancto ex
Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub
Pontio Pilato, passus et sepultus
est, et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas, et ascendit
in caelum, sedet ad dexteram
Patris. Et iterum venturus est cum
gloria, iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis. Et in
Spiritum Sanctum, Dominum et
vivificantem, qui ex Patre Filioque
procedit. Qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas. Et
unam, sanctam, catholicam et
apostolicam Ecclesiam. Confiteor
unum baptisma in remissionem
peccatorum.
Et
expecto
resurrectionem mortuorum, et
vitam venturi saeculi. Amen
♪

geworden. Hij werd voor ons
gekruisigd, heeft geleden onder
Pontius Pilatus en is begraven. Hij is
verrezen op de derde dag, volgens de
Schriften. Hij is opgevaren ten hemel
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om
te oordelen levenden en doden. En
aan zijn Rijk komt geen einde. Ik geloof
in de heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft; die voortkomt uit de
Vader en de Zoon; die met de Vader en
de Zoon samen wordt aanbeden en
verheerlijkt; die gesproken heeft door
de profeten. Ik geloof in de éne,
heilige, katholieke en apostolische
kerk. Ik belijd één doopsel tot
vergeving van de zonden. Ik verwacht
de opstanding van de doden, en het
leven van het komend Rijk.

VOORBEDE
Te rogamus audi nos
VIERING VAN DE EUCHARISTIE
BEREIDEN VAN DE GAVEN

♪

Regina caeli
Regina caeli, laetare, alleluia;
Quia quem meruisti portare,
alleluia, Resurrexit, sicut dixit,
alleluia: Ora pro nobis Deum,
alleluia.

Koningin des hemels, verheug u,
alleluja. Omdat Hij, die gij waardig
geweest zijt te dragen, alleluja,
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft,
alleluja, Bid God voor ons, alleluia.

GEBED OVER DE GAVEN
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EUCHARISTISCH HOOGGEBED

Vere dignum et iustum est,
aequum et salutáre: Te quidem,
Dómine,
omni
témpore
confitéri, sed in hoc potíssimum
gloriósius
praedicáre,
cum
Pascha nostrum immolátus est
Christus.
Quia,
vetustáte
destrúcta, renovántur univérsa
deiécta, et vitae nobis in Christo
reparátur
intégritas.
Quaprópter,
profúsis
paschálibus gáudiis, totus in
orbe terrárum mundus exsúltat.
Sed et supérnae virtútes atque
angélicae potestátes hymnum
glóriae tuae cóncinunt, sine fine
dicéntes:


Sanctus
Sanctus,
Sanctus,
Sanctus
Dóminus Deus Sábaoth. Pleni
sunt cæli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.Benedíctus
qui venit in nómine Dómini.

U danken wij, Heer God, omwille van
uw heerlijkheid, en om heil en
genezing te vinden zullen wij uw Naam
verkondigen, al onze dagen, maar
vooral in deze tijd bezingen wij U.
Want ons paaslam, Christus, is voor
ons geslacht. Wat oud was, is teniet
gedaan; wat neerlag is tot nieuw leven
opgericht: in Christus is ons leven
geheel en al hersteld. Vreugde om het
paasfeest vervult ons, mensen die op
aarde wonen; vreugde vervult de
engelen in de hemel, de machten en
krachten die U loven, die U dit lied
toejuichen zonder einde:

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God
der hemelse machten. Vol zijn hemel
en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge. Gezegend Hij
18

Hosánna in excélsis.

die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon,
onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij
vergeten, hoe Hij n werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij
tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd
om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht
van uw heilige Geest; dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van
uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de
wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste
toe.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar
U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood
gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: Neemt en eet
hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak
de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het
nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen
wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te
gedenken.
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Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze
Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende
brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn
komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen,
verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons
elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk.
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele
wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus N., aan onze bisschop en aan
allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen
in ons hart, en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn
heengegaan.
Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter
wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw
barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank
door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

A.:

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en
tot in eeuwigheid.
Amen.
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 Pater noster
Pr.: Praeceptis salutaribus moniti, Aangespoord door een gebod van de
et divina institutione formati, Heer en door zijn goddelijk woord
onderricht durven wij zeggen.
audemus dicere:

Pr. : Líbera nos, quǽsumus,
Dómine, ab ómnibus malis,
da propítius pacem in diébus
nostris, ut, ope misericórdiæ
tuæ adiúti, et a peccáto simus
semper líberi et ab omni
perturbatióne secúri:
exspectántes beátam spem et
advéntum Salvatóris nostri
Iesu Christi.

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.
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A. :

Quia tuum est regnum et
potéstas et glória in sæcula.

Pr. : Dómine Iesu Christe, qui
dixísti Apóstolis tuis: Pacem
relínquo vobis, pacem meam
do vobis: ne respícias
peccáta nostra, sed fidem
Ecclésiæ tuæ: eámque
secúndum voluntátem tuam
pacificáre et coadunáre
dignéris. Congiunge le mani.
Qui vivis et regnas in sǽcula
sæculórum.
A. : Amen.
Pr. : Pax Domini sit semper
vobiscum.
A. : Et cum spiritu tuo.
D. : Offerte vobis pacem.
♪

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
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.

Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
GEBED BIJ DE GEESTELIJKE COMMUNIE
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in de heilige communie volledig aanwezig bent.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn binnenste te ontvangen;
maar omdat ik dit nu niet werkelijk doen kan,
smeek ik U tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.
Ik verlang naar U.
Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart
en ik verenig mij geheel en al met U.
Laat niet toe dat ik ooit van U gescheiden worde. Amen.
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COMMUNIE
♪

Communio | Joh. 14, 9.10
Tanto tempore vobiscum sum,
et non cognovistis me?
Philippus, qui videt me, videt et
Patrem, alleluia: non credis quia
ego in Patre, et Pater in me est?
alleluia.

Zoveel tijd ben Ik met u en gij kent Mij
niet? Philippus, wie Mij ziet, ziet ook de
Vader, alleluia; gelooft gij niet dat Ik in
de Vader, en de Vader in Mij is? alleluia.

GEBED NA DE COMMUNIE

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

ZEGEN EN WEGZENDING
De Heer zij met U
En met uw geest.
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen
Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

♪

Ave Maria
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