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OPENINGSRITUS
Openingszang en begroeting
Schuldbelijdenis 1
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 ... – Amen.

Schuldbelijdenis 2
Heer, die in deze wereld zijt gekomen om de liefde van de Vader
te openbaren en ons het leven te
brengen, ontferm U over ons. –
Heer, ontferm U over ons. (of gezongen, zie onder)

Christus, die eens voor al gestorven
zijt voor de zonden om ons tot God
te brengen, ontferm U over ons. –
Christus, ontferm U over ons.
Heer, die uw Geest uitstort over
alle mensen en de schepping
weer nieuw maakt, ontferm U
over ons. – Heer, ontferm U over
ons.
Moge ... – Amen.

Na schuldbelijdenis 1 wordt gezegd of gezongen:

Heer ontferm U

Mis ‘Christus, het eeuwige Woord’, J. Vermulst

of Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Lofzang

2

of Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias
agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex
caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili Unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem
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nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam
tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.

Gebed

DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing
Handelingen 2,14a.36-41

van Jezus Christus tot vergeving
van uw zonden. Dan zult gij als
gave de heilige Geest ontvangen.
Want die belofte geldt u, uw
kinderen en alle mensen, waar
dan ook, zovelen de Heer onze
God zal roepen.’ Met nog vele
andere woorden legde hij getuigenis af, en hij vermaande hen:
‘Redt u uit dit ontaarde geslacht.’
Die zijn woord aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag
ongeveer drieduizend mensen
zich aansloten.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Op de dag van Pinksteren trad
Petrus met de elf naar voren en
verhief zijn stem om het woord
tot de menigte te richten: ‘Voor
heel het huis van Israël moet
onomstotelijk vaststaan, dat
God die Jezus die gij gekruisigd
hebt, tot Heer en Christus heeft
gemaakt.’
Toen zij dit hoorden, waren
zij diep getroffen en zeiden tot
Petrus en de overige apostelen:
‘Wat moeten we doen, mannen,
broeders?’ Petrus gaf hun ten antwoord: ‘Bekeert u en ieder van
u late zich dopen in de naam
Antwoordpsalm Psalm 23
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Hij geeft
mij weer frisse moed. – Refrein
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam. Al
voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij
mij leidt. Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen.
– Refrein
Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie
zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. – Refrein
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Voorspoed en zegen verlaten mij nooit elke dag van mijn leven. Het
huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden. –
Refrein

Tweede lezing
dreigementen. Hij liet zijn zaak
over aan Hem die rechtvaardig
oordeelt. In zijn eigen lichaam
heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de
zonden zouden afsterven en gaan
leven voor gerechtigheid. Door
zijn striemen zijt gij genezen.
Want gij waart verdwaald als
schapen, maar nu zijt ge bekeerd
tot de herder en behoeder van uw
zielen.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

1 Petrus 2,20b-25

Dierbaren, geduldig verdragen
wat gij te lijden hebt om uw
goede daden, dat is het wat God
behaagt. Het is ook uw roeping,
want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen
treden.
Hij heeft geen zonde gedaan en in
zijn mond is geen bedrog gevonden. Als Hij gescholden werd,
schold Hij niet terug. Als men
Hem leed aandeed, uitte Hij geen
Alleluia
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1. Voorzang; 2. Allen:

Refrein: Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja.

# goede Herder. Ik ken de mijnen
Ik ben de
œ
œ Mij. – œRefrein œ
en de&mijnen kennen
Evangelie Johannes 10,1-10
In die tijd zei Jezus: ‘Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: Wie niet door
de deur, maar langs een andere
weg de schaapskooi binnengaat,
hij is een dief en een rover. Maar
wie door de deur binnengaat, is
de herder van de schapen. Hem
doet de deurwachter open. De
schapen luisteren naar zijn stem;
hij roept zijn schapen bij hun
naam en leidt ze naar buiten. En
als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor
hen uit, terwijl zij hem volgen,
omdat zij zijn stem kennen. Een
vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van
hem wegvluchten, omdat ze de

œ

œ

œ-

stem van vreemden niet kennen.’
Deze gelijkenis vertelde Jezus
hun, maar zij begrepen niet wat
Hij hun wilde zeggen. Een andere
keer zei Jezus tot hen: ‘Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: ‘Ik ben de
deur van de schapen. Allen die
vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen
hebben niet naar hen geluisterd.
Ik ben de deur. Als iemand door
Mij binnengaat, zal hij worden
gered: hij zal in- en uitgaan en
weide vinden. De dief komt alleen
maar om te stelen, te slachten en
te vernietigen. Ik ben gekomen,
opdat zij leven zouden bezitten,
en wel in overvloed.’
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m. J. Valkestijn

,
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de

Heer, A: wij

dan
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God.

Homilie of overweging
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.

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

of 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 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 exspecto
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

Voorbede
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Bij een viering van Woord en gebed volgen nu de slotritus (zie blz. 10)
of eventueel de communieviering (zie blz. 11).

EUCHARISTIE
BEREIDING VAN DE GAVEN
Bidt, broeders en zusters...
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

EUCHARISTISCH GEBED
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.
Gods uitverkorenen hun toegang
tot het Rijk der hemelen. Want
door zijn sterven zijn wij van de
dood verlost, door zijn verrijzenis
zijn ook wij ten leven opgewekt.
Vreugde om het paasfeest vervult
ons, mensen die op aarde wonen,
vreugde vervult de engelen in de
hemel, de machten en de krachten die U loven, die U dit lied
toejuichen zonder einde:

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.
Aan Hem danken de kinderen
van het licht hun geboorte tot
eeuwig leven. Aan Hem danken
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of Sanctus, - Sanctus, - Sanctus - Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. - Hosanna in excelsis.

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.

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 één 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.

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.

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.

Verkondigen wij het mysterie van
het geloof.
m. J. Vermulst
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herders in uw kerk hebt aangesteld.

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.

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.

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 N. en aan allen die Gij als

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.

COMMUNIERITUS
Gebed des Heren
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.

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; - fiat
voluntas tua, - sicut in caelo, et in
terra. - Panem nostrum cotidianum
da nobis hodie; - et dimitte nobis
debita nostra, - sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
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Verlos ons, Heer...
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.
Vredesritus
Breken van het brood

of Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (herhalen)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

Uitnodiging tot de communie
Zalig zij...
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communiezang
Gebed na de communie

SLOTRITUS
Zegen en wegzending
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DANKGEBED COMMUNIEVIERING
t. NRL; m. Fl. v.d. Putt/M. Pirenne

Aan

U zij al le eer en

glo

rie

tot in

eeu wig heid.

in liefde gaf werd beeld van uw
liefde voor ons. – Acclamatie

God van de machten, in het delen van het brood herkennen wij
uw Zoon, onder ons aanwezig
als de Verrezene. Wek ook ons op
tot waarachtig leven. – Acclamatie

U komt aan het licht waar Jezus
verschijnt aan zijn leerlingen,
vrede schenkt en zonden vergeeft. Hij leeft onder ons, nodigt
ons uit in Hem te geloven en
schenkt ons zijn Geest. – Acclamatie

Wij prijzen U om uw Zoon Jezus
die weldoende rond ging en opkwam voor zwakken en zieken.
Hij die zichzelf gaf ten einde toe
is onze weg ten leven geworden.

U hebt ons gemaakt tot mensen die leven uit nieuwe levenskracht om te gelijken op de
nieuwe Adam, Jezus Christus, de
Heer. Hij leeft met U tot in eeuwigheid. – Allen:

– Acclamatie

U hebt Jezus uit de doden doen
opstaan en Hem verheven aan
uw rechterhand. Hij die zichzelf

A

men,

a

men.

GEZANGEN
1. Psalm 118
1. Voorzang 2. Allen
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t. A. Bronkhorst; m. J. Raas
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Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen!
Stammen van Israël, dankt de Heer,
eindeloos is zijn erbarmen! – Refrein
De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.
Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer. – Refrein
De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen. – Refrein
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4. De Heer is waarlijk opgestaan

t. J.C. van Leeuwen; m. 1623 (Keulen)

De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia.
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia.
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia.
Verrees in glorie van de dood, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Gij die de vorst van vrede zijt, alleluia.
De schepping is om U verblijd, alleluia.
De morgen van de eerste dag, alleluia.
Zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia.
Hij maakt’ ons in zijn liefde vrij, alleluia.
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia.
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
5. Maria, poort van Gods genade
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13

˙

œ

ge - voed,
en
hei - lig
woord,
vol - ken
groot.
ons
van
heil.

he - mel en aar - de niet
het aan - ho - ren en
wij
ze - gend zijt Gij on - der
ze - gen - de, bid op - dat

-

œ œ ˙

œ

1. Gij hebt ge - dra - gen
aan - dacht
2. in
Gods
bij
prij - zen
3. U
al - le
be - lof - te
4. beeld en

˙

œ

œ

œ

˙

om
be
de
wij

˙

- vat - ten.
- wa - ren,
vrou - wen.
groei - en

˙

˙

w

ren,
wees ge - groet.
heid,
zo - als
Gij.
woord hebt ge - loofd.
tot vol - ko - men - heid.

6. U kennen, uit en tot U leven

&b

˙

œ œ œ

3̇

œ ˙ œ

1. U ken - nen, uit

&b ˙

ne

œ ˙
die bij

&b ˙

de aar - de

œ ˙ œ

U

le - ven,

œ bœ

Ver - bor - ge -

˙

œ ˙

œ

zo - lang ons 't aan - zijn is

en de aard - se tijd,

en ein - de

#˙

ge -

œ

œ œ

˙ œ ˙ #œ ˙.

˙. œ œ œ

die voor ons be - gin

#œ œ Œ nœ

œ
œ œ

ons zijt,

& b #œ œ Œ nœ œ bœ
ge - ven,

en tot

˙.

#œ

t. A. den Besten; m. G. Neumark
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Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
7. Psalm 117

t. IWVL; m. J. Valkestijn

1. Looft nu de Heer, alle naties der aarde. – Refrein
2. Want machtig toont zich voor ons zijn genade. – Refrein
3. Zijn troon duurt voort tot in lengte van dagen. – Refrein
4. Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest. – Refrein
5. Zoals het was in het begin en nu en altijd. – Refrein
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8. U kennen, uit en tot U leven
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t. A. den Besten; m. G. Neumark
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en uw trouw
Do - mi - ni

..

zin - gen, Heer.
can - ta - bo.

LATIJNSE GEZANGEN
Introitus Psalm 33
Misericordia Domini plena est
terra, alleluia: verbo Dei caeli
firmati sunt, alleluia, alleluia,
alleluia.

Van Gods goedheid is heel de aarde
vervuld, alleluia, op het woord van
de Heer is de hemel geschapen.
Alleluia, alleluia, alluia.

1e Alleluia Psalm 110
Alleluia, alleluia.
Redemptionem misit Dominus
populo suo. Alleluia.

Alleluia, alleluia.
De Heer heeft zijn volk verlossing
gebracht. Alleluia.

2e Alleluia Johannes 10
Alleluia, alleluia.
Ego sum pastor bonus: et cognosco oves meas, et cognoscunt me
meae. Alleluia.
Offertorium Psalm 63
Deus, Deus meus, ad te de luce
vigilo: et in nomine tuo levabo
manus meas, alleluia.
Communio Johannes 10
Ego sum pastor bonus: alleluia:
et cognosco oves meas, et
cognoscunt me meae, alleluia,
alleluia.

Alleluia, alleluia.

Ik ben de goede Herder, en Ik ken
mijn schapen en de mijnen kennen
Mij. Alleluia.
God, mijn God, voor U waak ik vanaf
het morgenlicht; en in uw Naam zal
ik mijn handen opheffen. Alleluia.
Ik ben de goede Herder, alleluia; en
Ik ken mijn schapen en de mijnen
kennen Mij. Alleluia, alleluia.
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Bezinning
Wat heeft Hij niet gedaan als God?
Hij kwam het verdwaalde schaap zoeken en toen Hij
het gevonden heeft, heeft Hij het op zijn schouders
teruggebracht; deze schouders hebben het kruis gedragen
voor het schaap. En toen Hij het teruggebracht heeft, heeft
Hij het ondergebracht bij de schapen die in de stal zijn
gebleven (Lc 15,4v). Acht jij Hem minder groot omdat Hij een
doek omdeed om de voeten van zijn leerlingen te wassen en
hen daarmee toonde dat de beste wijze om zich te verheffen,
zich te vernederen is? (Joh 13, 4; Mat 23,12)… Omdat Hij zich
vernederd heeft, zijn ziel naar de aarde boog om hen die
onder het gewicht van de zonden gebukt gaan, te verheffen?
Verwijt je Hem dat Hij met de tollenaars en de zondaars
gegeten heeft omwille van hun heil? (Mt 9,10)
Hij heeft vermoeidheid, honger, dorst, angst en tranen
gekend, toen Hij de wet van de menselijke natuur volgde.
Maar wat heeft Hij niet gedaan als God?… Om te leven,
hadden wij een God nodig die mens werd en die onsterfelijk
werd. Wij hebben in zijn dood gedeeld, die ons zuiverde;
door zijn dood deelt Hij met ons de Verrijzenis; door zijn
Verrijzenis laat Hij ons delen in zijn heerlijkheid.
Gregorius van Nazianze, Preek over Pasen

Onderscheiding van je roeping
Om je eigen roeping te onderscheiden, moet je erkennen
dat het de oproep van een vriend is: Jezus. Wanneer je
vrienden een geschenk geeft, geef je het beste. En dat is
niet noodzakelijkerwijs het duurste of het moeilijkst om te
kopen, maar datgene waarvan wij weten dat het de ander blij
zal maken. Een vriend heeft een zo duidelijke voorstelling
hiervan dat hij de glimlach van zijn vriend, als hij zijn
cadeau openmaakt, in zijn verbeelding voor zich kan zien.
Dit onderscheidingsvermogen van de vriendschap is wat ik
jongeren voorhoud als voorbeeld, als zij willen begrijpen wat
de wil van God voor hun leven is.
Paus Franciscus, Christus vivit, nr. 287

