Woensdag 14 april 2021

Tweede week van Pasen
(wit)

HET THEMA: ONSTUITBAAR NIEUW LEVEN
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, Amen.
V. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van
God, onze vader en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen.
OPENINGSLIED: CHRISTUS DIE VERREZEN IS
Christus die verrezen is,
doet ons samen komen;
’t maal van zijn gedachtenis
wordt hier blij hernomen.
Refrein: Broeders, vrij en opgericht,
alleluia, heft uw ogen,
alleluia 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;
maal van zijn gedachtenis
zal dat ons ook geven. Refrein

BEGROETING EN INLIEDING:
Het nieuwe leven in Jezus, de Verrezene, is onstuitbaar.
Het laat zich niet wegstoppen achter slot en grendel. Het
moet naar buiten, naar mensen toe. Dat was zo in de tijd
van de apostelen toen een engel van de Heer hen
bevrijdde en hun vroeg naar de tempel te gaan. En dat is
ook nu nog zo. Overal waar wij komen, mogen wij getuigen
zijn van het nieuwe leven in Jezus.
SCHULDBELIJDENIS/GEBED OM VERGEVING:
Leg uw oor te luisteren, Heer, en kom mij haastig te hulp.
HEER, ONTFERM U.
A. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
V. Bij U kom ik schuilen, bevrijd mij in uw rechtvaardigheid.
CHRISTUS, ONTFERM U.
A. CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS.
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V. In uw hand leg ik mijn leven, op U stel ik heel mijn
vertrouwen. HEER, ONTFERM U.
A. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
V. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven,
Amen
Gebed:
God van licht en bevrijding, in Jezus breekt met kracht het
nieuwe leven door, zodat er toekomst is voor heel onze
wereld. Open ons hart voor dit geheim van Pasen en laat
ons uw liefde ervaren in de woorden die wij van U mogen
horen, in onze gebeden en in ons delen met elkaar. Dat
vragen wij U door Jezus, de Levende, vandaag en tot in
lengte van dagen. Amen.
Eerste lezing: uit de Handelingen van de apostelen 5,1726
De hogepriester en zijn medestanders, de sadduceeën,
besloten in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren,
lieten ze de apostelen gevangennemen en opsluiten. ’s
Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren
van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: 'Ga naar
de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit
nieuwe leven aangaat.' De apostelen gaven hieraan
gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de
tempel, waar ze hun onderricht voortzetten. Toen de
hogepriester en de sadduceeën gearriveerd waren, riepen
3

ze het Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten van de
Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar de
gevangenis om de apostelen te halen. Maar toen de
wachters daar kwamen, troffen ze hen er niet aan. Ze
keerden terug om verslag uit te brengen en zeiden: 'De
gevangenis was zorgvuldig afgesloten en de bewakers
stonden bij de deuren, maar nadat we die geopend
hadden, troffen we er niemand aan.' Toen het hoofd van
de tempelwacht en de priesters dit hoorden, vroegen ze
zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden zijn.
Kort daarop kwam iemand zeggen: 'De mannen die u
gevangen hebt gezet, zijn in de tempel en onderrichten
het volk.' Daarop ging het hoofd van de tempelwacht hen
met zijn wachters halen, maar zonder geweld te
gebruiken, omdat ze bang waren dat het volk hen zou
stenigen.
Zo spreekt de Heer
Wij danken God
TUSSENLIED: HET LICHT VERDRIJFT DE DUISTERNIS
Het licht verdrijft de duisternis, alleluia,
om dat de Heer verrezen is, alleluia.
Hij is het eeuwig levend Woord, alleluia,
en Hij verlicht al wie Hem hoort, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia
De waarheid leeft en sterft niet meer, alleluia.
Voorgoed verrezen is de Heer, alleluia.
Wie zich aan Hem heeft toegewijd, alleluia.
hij leeft door Hem in eeuwigheid. Alleluia (4x)
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O Heer, met Pasen opgestaan, alleluia.
Leer ons de weg, door U gegaan, alleluia,
en toon ons in het eeuwig Licht, alleluia,
de luister van uw Aangezicht! Alleluia (4x)
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Johannes 3,16-21
Jezus zei als volgt tot Nikodemus: 'God had de wereld zo
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen
die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd
om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld
door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen
oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al
veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van
Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan
van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad
doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn
daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt
het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is
in alles wat hij doet.'
Zo spreekt de Heer
Wij danken God
Homilie:
VOOR BEDE: (A. Heer onze God wij bidden u verhoor
ons)
God van licht en leven, U hebt zich niet geschaamd om
mens onder de mensen te worden in Jezus, uw enige
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Zoon. Verenigd in zijn naam bidden wij vol vertrouwen
tot U:
voor wie gevangen zijn vanwege hun overtuiging of
geloof, voor allen die onschuldig van hun vrijheid zijn
beroofd; geef hun mensen die voor hen opkomen, Laat
ons bidden...
voor mensen, gevangen in onzekerheid,
twijfel, wanhoop, zonder zicht op
toekomst, somber en terneergeslagen;
geef hun mensen die hen bemoedigen,
Laat ons bidden......
voor mensen, verstrikt in kwaad of in daden die het licht
niet verdragen, voor allen die de verleiding van macht en
geld niet kunnen weerstaan; geef hun kansen om te
veranderen, Laat ons bidden......
God, U schenkt licht en bevrijding aan deze wereld.
Luister naar ons roepen en verhoor onze gebed door
Jezus, uw enige Zoon, beeld en gestalte van uw liefde die
duurt tot in alle eeuwigheid. Amen.
TAFEL
DIENST

De tafel wordt klaargemaakt als het brood en de wijn
worden naar het altaar gebracht
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TAFELLIET: U KENNEN, UIT EN TOT U LEVEN
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
Gij zijt het brood van God
gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels
brood,
met leven midden in de dood.
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

V. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige vader.
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A. 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
God van leven en redding, U geeft ons meer dan wij
durven dromen. U bevrijdt ons van duisternis en
gevangenschap. Wij bidden U: aanvaard dit brood en
deze wijn als tekenen van onze dankbaarheid voor de
overvloed die U ons schenkt. Dat vragen wij U door Jezus,
de Levende, uw Zoon en onze Heer, vandaag en tot in
lengte van dagen. Amen.
PREFATIE I van Pasen
V. De Heer zal bij u zijn.
A. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A. 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 op deze dag die
Gij gemaakt hebt bezingen wij U. Want ons paaslam,
Christus, is voor ons geslacht. Hij, die voor ons geworden
is het lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze
dood is Hij gestorven, voorgoed heeft Hij de dood
ontwapend en gedood; Hij is opgestaan ten leven en
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alles heeft Hij nieuw gemaakt. 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: Heilig, heilig, 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.
EUCHARISTISCH GEBED VI, MET ACCLAMATIE 1
Heer 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 dank zij Jezus Christus, uw Zoon,
die Gij hebt voortgebracht en uit gezonden 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 en vrijheid schept.
Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel
ons leven ten eide toe.
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot † Lichaam en Bloed van Jezus
Christus onze Heer.
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: NEEMT EN EET
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HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT
VOOR U GEGEVEN WORDT.
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.
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden
tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Heer, 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
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geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van
Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar een
in liefde en geloof, te zamen met uw dienaar N... onze
paus, en met onze bisschop N….. en met alle
bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria, altijd
maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen,
martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw
barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij
uw grootheid en brengen wij U onze dank.
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
V. Bidden wij 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. Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
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VREDESWENS

V. 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.
V. De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met uw geest.
V. Wensen we elkaar de vrede
LAM GODS
Lam Gods, dat wegneemt de zonden
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der
ons de vrede.
UITNODIGING
TOT
DE

der wereld,
der wereld,
wereld, geef
COMMUNIE

V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
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A. Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar
spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons
tot het eeuwig leven, Amen.

COMMUNIE:
COMMUNIELIED: NEEM DIT BROOD
Neem dit brood en verdeel het tot Hij komt.
Neem dit brood en verdeel het tot Hij komt.
Het bereidt een nieuw verbond
voor wie eet met hart en mond.
Neem dit brood en leef tot Hij komt
Neem de wijn en verdeel die tot
Hij komt.
Neem de wijn om te drinken tot
Hij komt.
Het geeft deel aan ‘n nieuw
verbond
aan wie drinkt met hart en
mond.
Neem de wijn en leef tot Hij
komt.
Zalig zij, die bereid zijn als Hij komt.
Zalig zij, die geloven dat Hij komt.
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Want wie eet en drinkt met Hem
eet en drinkt een nieuw verbond.
Er op bouwend dat Hij eens komt.
SLOTGEBED
God van licht en leven, U redt ons en bevrijdt ons van
duisternis en dood. Wij danken U voor de gemeenschap
met uw Zoon, voor de liefde waarmee U ons dagelijks
omringt, en wij bidden: ga met ons mee, blijf ons nabij.
Geef ons woorden die troosten en bemoedigen, en het
vertrouwen dat U nieuw leven geeft aan ieder die daarnaar
verlangt. Dat vragen wij U door Jezus, de Levende, vandaag
en tot in lengte van dagen. Amen.
MEDEDELINGEN:
ZEGENBEDE:
V. De Heer zal bij U zij
A. En met uw geest.
V. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon + en Heilige
Geest.
A. Amen.
V. Gaat nu allen heen in vrede.
A. Wij danken God
SLOTLIED: U ZIJ DE GLORIE
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf.
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U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer.
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijd' en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint".
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
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