6e ZONDAG VAN PASEN

Zaterdag 16 mei
H.Michaëlkerk
Emmeloord

Zondag 17 mei
O.L.Vrouwebasiliek
Zwolle
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1.

INTREDEZANG op ZATERDAG:
Alleluia, wij heffen ’t aan
Alleluia, wij heffen ’t aan:
de Heer is waarlijk opgestaan.
En waar ik ben of waar ik ga,
mijn ziele zingt: Alleluia!

2.

Dit is de grote blijde dag,
die David in zijn geest voorzag.
ZIngt nu met vreugd’zo zing ik na,
het blijde lied: Alleluia!

3.

Lof zij het Lam, dat door zijn bloed
voor onze zonden heeft geboet.
Zijn bitt’re dood schonk ons gena’
zo zingen wij: Alleluia!


1.

INTREDEZANG op ZONDAG:
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.:

(GvL 406)

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 onze Heer Jezus Christus,
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A.:

de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u.
En met uw geest.
BOETE ACT en EER AAN GOD op ZATERDAG:


Vz.:

A.:
Vz.:

A.:
Vz.:

A.:

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

KYRIELITANIE
God, keer U tot ons en richt ons weer op.
wij zijn ten dode, wij zijn verslagen,
Gij alleen kunt ons leven redden.
Heer, ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons.
God, houd uw hand om hoog geheven,
opdat ik zal leven en niet sterven
en ik zal zingen van uw goedheid.
Heer ,ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons.
Hier is de poort die gaat naar U toe
alle rechtvaardigen laat Gij er binnen
open uw poort en zij zullen leven.
Heer ,ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons.
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.
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A.:
Pr.:
A.:

Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.
BOETE ACT en EER AAN GOD op ZONDAG:

Pr.:

A.:

Pr.:
A.:


SCHULDBELIJDENIS
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden,
bekeren wij ons tot God
om de 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 het eeuwig leven.
Amen.
HEER, ONTFERM U en EER AAN GOD
Uit de Willibrordusmis – B.Bartelink
GEBED

EERSTE LEZING | Handelingen der Apostelen, 8, 5-8. 14-17
Uit de Handelingen der woorden
oogstten
algemene
Apostelen
instemming toen de mensen hoorden
wat hij zei en de tekenen zagen die hij
n die dagen kwam de diaken verrichtte. Uit vele bezetenen gingen
Filippus in de stad van Samaria en de onreine geesten onder luid
predikte daar de Messias. Filippus' geschreeuw weg en vele lammen en

I
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kreupelen werden genezen. Daarover
ontstond grote vreugde in die stad.
Toen de apostelen in Jeruzalem
vernamen dat Samaria het woord
Gods had aangenomen, vaardigden zij
Petrus en Johannes naar hen af, die na
hun aankomst een gebed over hen
uitspraken, opdat zij de heilige Geest
zouden ontvangen. Deze was



1.

2.



1.

namelijk nog over niemand van hen
neergedaald; ze waren alleen
gedoopt in de naam van de Heer
Jezus. Zij legden hun dus de handen
op en ze ontvingen de heilige Geest.
Woord van de Heer
Wij danken God

TUSSENZANG op ZATERDAG
PSALM 96: Zingt en speelt
Refrein (1. Koor/2. Allen):
Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.
Zegt voor alles dank aan God.
Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.
Zegt voor alles dank aan God.
Zingt nu de Heer een nieuw lied,
een nieuw lied, zingt de Heer, aarde alom;
zingt de Heer, zegent zijn naam,
dag op dag verkondigt zijn heil.

refrein

Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.
Zegt voor alles dank aan God.
Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.
Zegt voor alles dank aan God.

refrein

TUSSENZANG op ZONDAG:
TUSSENZANG | Ps. 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 en 20.
Refrein (1. Koor/2. Allen):
Jubelt voor God, alle landen der aarde.
Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
Brengt Hem hulde en zegt tot uw God:
verbijsterend zijn al uw daden.
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2.

Heel de aarde moet U aanbidden,
bezingen uw heilige Naam.
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,
ontstellende daden onder de mensen.

3.

Hij maakte de zee tot een droge vallei,
zij gingen te voet door de bedding.
Laten wij juichen van vreugde om Hem
die eeuwig regeert door zijn macht.

4.

Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
God zij geprezen, Hij wees mij niet af,
onthield mij niet zijn erbarmen.
EERSTE LEZING | 1 Petrus, 3, 15-18
Uit de eerste brief van de heilige
apostel.

D

ierbaren, Heiligt in uw hart
Christus als de Heer. Weest altijd
bereid tot verantwoording aan alwie u
rekenschap vraagt van de hoop die in
u leeft. Maar verdedigt u met
zachtmoedigheid en gepaste eerbied,
en zorgt dat uw geweten zuiver is.
Dan zullen zij die uw goede christelijke
levenswandel beschimpen, met hun
laster beschaamd staan. Hoeveel

K.:
A.:
K.:
A.:

beter is het, zo God het wil, te lijden
voor het goede dat men doet dan
straf te ondergaan voor misdrijven.
Ook Christus is eens voor al gestorven
voor de zonden, de Rechtvaardige
voor de onrechtvaardigen, om ons tot
God te brengen. Gedood naar het
vlees, werd Hij ten leven gewekt naar
de Geest.

Woord van de Heer
Wij danken God

ALLELUIA
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden,
zegt de Heer; en Wij zullen tot Hem komen.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
(GvL241)
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D.:
A.:
D.:
A.:

EVANGELIE | Johannes, 14, 15-21.
De Heer zij met u
En met uw geest
Lezing uit het heilige evangelie
van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
Lof zij U, Christus

I

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn
geboden onderhouden. Dan zal de
Vader op mijn gebed u een andere
Helper geven om voor altijd bij u te
blijven: de Geest van de waarheid,
voor wie de wereld niet ontvankelijk
is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent.
Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal
in u zijn. Ik zal u niet verweesd
achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog
een korte tijd en de wereld ziet Mij
niet meer; gij echter zult Mij zien,


want Ik leef en ook gij zult leven. Op
die dag zult gij weten, dat Ik in mijn
Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie
mijn geboden onderhoudt, die hij
heeft ontvangen, hij is het die Mij
liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door
mijn Vader bemind worden; ook Ik zal
hem beminnen en Ik zal Mij aan hem
openbaren.

Woord van de Heer
Wij danken God

Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,
eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

(GvL 264)

PREEK

A.:

GELOOFSBELIJDENIS
op ZATERDAG: gesproken
op ZONDAG: gezongen (GvL 272)
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
8

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.


VOORBEDE
Zaterdag: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons
Zondag:
Laat ons bidden: Zend ons uw heilige Geest

(GvL 361)
(Bron 5)

BEREIDEN VAN DE GAVEN
Op ZATERDAG:
Orgelspel



Op ZONDAG
Kondigt het jubelend aan

1

Kondigt het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!

4

Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.

2

Zingt met een juichende stem,
ademt weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!

5

Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;

3

Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.

6

daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondigt het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!

GEBED OVER DE GAVEN

Pr.:
A.:

UITNODIGING TOT GEBED
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden,
door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
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tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

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

EUCHARISTISCH GEBED
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. Door de offergaven van
zijn eigen lichaam aan het kruis heeft
Hij de oude offers tot voltooiing


gebracht. Hij heeft zichzelf aan U
gegeven terwille van ons heil,
priester, altaar en offerlam tegelijk.
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 uit de Willibrordusmis (GvL 293)
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.

H

eer onze God, Gij zijt heilig en
goed en zo bekend met ons, dat
onze namen staan geschreven in uw
hand. Geen mens zult Gij vergeten
dankzij Jezus Christus uw Zoon, die Gij
hebt voortgebracht en uitgezonden
hebt om tranen te drogen van

mensen die geslagen zijn, om het hart
te helen van mensen die gebroken
zijn, om brood te worden voor
vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij
danken U, dat Hij ons ruimte geeft
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en vrijheid schept. Wij danken U, dat
Hij de Naam geworden is voor heel
ons leven ten einde toe.

Neemt en eet hiervan, gij allen, want
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven
wordt.

Heilig deze gaven met de dauw van
uw heilige Geest, dat zij voor ons
worden tot Lichaam en Bloed van
Jezus Christus onze Heer.

Ook nam Hij de beker, zegende U
weer en gaf hem aan zijn leerlingen
met de woorden: 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.

Want in de nacht, dat Hij zijn leven gaf,
nam Hij brood in zijn handen, Hij
zegende U, Hij brak het en gaf het aan
zijn leerlingen met de woorden:





H

Op ZATERDAG
Dit is het sacrament van het geloof:
Heer Jezus wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

(GvL 305)

Op ZONDAG
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

(GvL 309)

eer onze God, zo gedenken wij
Hem die weet wat lijden is en die
de dood heeft gezien, die Gij hebt
opgewekt en naam gegeven hebt
hoog boven alle namen. Jezus de Heer
is Hij, Die Is en Blijven Zal, - uw
rechterhand - en tot Hij komt
verkondigen wij hem door deze
levensbeker en door dit Brood dat
wordt gedeeld.

Wij bidden U: zend dan uw Geest in
ons, die over deze aarde gaat, en
maak ons tot een volk, dat recht doet
om gerechtigheid; maak leven en
welzijn toch groter en sterker dan
oorlog en dood; en laat ons mensen
zijn die woningen bouwen voor uw
stad van vrede; breek het geweld in
ons en breng ons thuis bij U uit kracht
van Hem, de Mensenzoon hier in ons
midden.
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Bevestig uw Kerk die in ballingschap is
en maak haar één in liefde en geloof
tezamen met uw dienaar ..., onze
paus, ..., onze bisschop, en met alle
bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria,
altijd Maagd, de Moeder van de Heer,
met de heilige Jozef, haar bruidegeom
met de apostelen, martelaren en al uw
heiligen, vragen wij om uw

Pr.:
A:

Pr.:

A.:
Pr.:

barmhartigheid voor levenden en
doden, erkennen wij uw grootheid en
brengen wij U onze dank. Door
Christus onze Heer.
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.
A:
Amen.

ONZE VADER
Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
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.
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 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.
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A.:
Pr.:
A.:
Pr.:

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



LAM GODS uit de Willibrordusmis

Pr.:
A.:

(GvL 333)

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.

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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Vz.:

A.:
Vz.:

A.:
Vz.:

A.:
Vz.:

A.:

OP ZATERDAG:
COMMUNIEZANG: O Fillii et filia

Ex mane prima Sabbati
ad ostium monumenti
accesserunt discipuli.
Alleluia
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

En de leerlingen kwamen 's morgens
vroeg op de eerste dag van de week
naar het graf.
Alleluia

Et Maria Magdalene,
et Iacobi, et Salome
Venerunt corpus ungere.
Alleluia
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

En Maria Magdalena en de moeder van
Jacobus en Salome kwamen om het
lichaam te zalven.
Alleluia

In albis sedens angelus
praedixit mulieribus:
In Galilaea est Dominus.
Alleluia
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Een engel die in het wit gekleed was,
zei tot de vrouwen: de Heer is in
Galilea.
Alleuia

In hoc festo sanctissimo
sit laus et iubilatio:
benedicamus Domino.
Alleluia
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Laten wij met lofprijzingen en
jubelzangen de Heer danken op dit
hoogheilig feest.
Alleluia
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Op ZONDAG
Christus is waarlijk verrezen. Alleluia, alleluja.
De Heer is heden opgestaan. Alleluja, alleluja.
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
Slotzang op ZATERDAG
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♪

Slotzang op ZONDAG
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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