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ORGELSPEL VOOR AANVANG

PROCESSIE BIJ AANVANG (10.00 uur)
II
LIED TIJDENS DE INTOCHT
CHRISTUS DIE VERREZEN IS

Gezangen voor liturgie 411, couplet 1 en 3
(t. G. Wijdeveld / m. A. de Klerk)
Christus die verrezen is,
doet ons samen komen;
’t maal van Zijn gedachtenis,
wordt hier blij hernomen.
Mensen, vrij en opgericht,
alleluia, heft uw ogen,
alleluia, naar den hoge,
heft uw ogen naar het licht.
Christus die verrezen is,
straalt van eeuwig leven;
’t maal van Zijn gedachtenis,
zal dat ons ook geven.
Mensen, vrij en opgericht,
alleluia, heft uw ogen,
alleluia, naar den hoge,
heft uw ogen naar het licht.

KRUISTEKEN EN BEGROETING
Pastoor:

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Pastoor:

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God,
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met U allen.

Allen:

Allen:

Amen

en met uw Geest

INLEIDING OP DE VIERING

III
LIED OM BARMHARTIGHEID

Gezangen voor liturgie 211, couplet 1, 2 en 3
Bidden wij met geloof in ons hart,
tot de Vader van hemel en aarde,
dat Hij de wereld bewaart,
als het werk van zijn handen
Luister, Heer, ontferm U over ons.

Luister, Heer, ontferm U over ons.

Bidden wij met geloof in ons hart,
tot zijn Zoon Jezus Christus de Heiland,
dat Hij allen die hongeren voedt,
als het brood van de hemel.
Luister, Heer, ontferm U over ons.

Luister, Heer, ontferm U over ons.

Bidden wij met geloof in ons hart,
tot de heilige Geest de Helper,
dat alles zal worden herschapen,
in het licht van Gods aanschijn.
Luister, Heer, ontferm U over ons.

Luister, Heer, ontferm U over ons.

LOFZANG VOOR GOD

Nieuwe liedboek 413 – couplet 1,2
Grote God, wij loven U
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U,
En bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
Blijft Gij ook in eeuwigheid

Alles wat u prijzen kan,
U, de eeuw'ge, Ongeziene,
Looft Uw liefd' en zingt er van!
Alle Eng'len, die U dienen,
Roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

IV
GEBED
LEZING VAN DE ZONDAG
Uit de handelingen van de apostelen (2, 14.22-32)
Op de dag van Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf
en verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten:
"Gij allen, Joodse mannen en bewoners van Jeruzalem,
weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden.
Jezus de Nazoreeër was een man wiens zending tot u van Godswege bekrachtigd is.
Gij kent immers zelf de machtige daden, wonderen en tekenen,
die God door Hem onder u heeft verricht:
Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd,
hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood.
Maar God heeft Hem ten leven opgewekt
na de strikken van de dood te hebben ontbonden;
want het was onmogelijk dat Hij daardoor werd vastgehouden.
Doelend op Hem toch zegt David:
De Heer had ik voor ogen, altijd door,
Hij is aan mijn rechterhand,
opdat ik niet zou wankelen;
daarom is er blijdschap in mijn hart
en jubelt mijn mond van vreugde;
ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop,
omdat Gij mijn ziel niet zult overlaten aan het dodenrijk
en uw heilige geen bederf zult laten zien.
Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen.
Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn."
Mannen broeders,
ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David dat hij gestorven en begraven is;
we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag.
Welnu, omdat hij een profeet was, en wist,
dat God hem een eed gezworen had
dat Hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen,
zei hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus,
dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk
en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien.
Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen."
Het woord van de Heer - Wij danken God

V
GEZONGEN PSALM 16

Gezangen voor liturgie, 16-I
God, bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek

“Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen,
Ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast”
Ik zeg tot de Heer: Gij zijt mijn Heer,
Gij gaat mij te boven, ik kan er niet bij,
maar kies voor degenen
die hier op aarde zijn zoals Gij.

“Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen,
Ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast”
Niets wil ik weten van hen die betalen,
met bloed en offer aan hun idool.
U zal ik erven, U mag ik drinken,
Gij zijt mijn lot, vruchtbare grond.
God, bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek

“Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen,
Ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast”
U zal ik loven, Gij die mij raad schaft,
stem in mijn binnenste, licht in mijn nacht.
Ik kom tot mijzelf en zonder angst leg ik mij neer:
Gij laat niet toe dat ik val in het niets.

“Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen,
Ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast”
Gij zult mij leren te overleven.
Onder uw ogen leef ik op.
Koesteren zult Gij mij in uw hand.
God, bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek

“Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen,
Ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast”

VI
GEZONGEN ALLELUIA
Alleluia…..

Alleluia…..

Heer Jezus, ontsluit voor ons de schriften
Doe ons hart branden, terwijl Gij tot ons spreekt.

Alleluia…..

GEZONGEN EVANGELIE
Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas (24, 13-35)
In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg
naar een dorp dat Emmaus heette en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag.
Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen.
Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden,
kwam Jezus zelf op hen toe en Hij liep met hen mee.
Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen.
Hij vroeg hun: "Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?"
Met een bedrukt gezicht bleven ze staan.
Een van hen, die Kléopas heette, nam het woord en sprak tot Hem:
"Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem,
dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?"
Hij vroeg hun: "Wat dan ?"
Ze antwoordden Hem:
"Dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was,
machtig in daad en woord in het oog van God en van heel het volk;
hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd
om Hem ter dood te laten veroordelen
en hoe zij Hem aan het kruis hebben geslagen.
En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen!
Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn.
Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht;
ze waren in de vroegte naar het graf geweest,
maar hadden zijn lichaam niet gevonden,
en ze kwamen zeggen dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad,
die verklaarden dat Hij weer leefde.
Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan
en bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen ze niet."
Nu sprak Hij tot hen:
"O onverstandigen, die zo traag van hart zijt
in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben!

VII

Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?"
Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten
wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen,
maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan.
Zij drongen bij Hem aan:
"Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde."
Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven.
Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood,
sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe.
Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem,
maar Hij verdween uit hun gezicht.
Toen zeiden ze tot elkaar:
"Brandde ons hart niet in ons,
zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?"
Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug.
Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen.
Dezen verklaarden: "De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen."
En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was
en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood.

OVERWEGING

VIII
GELOOFSBELIJDENIS ZINGEN

Nieuwe liedboek 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren 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,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen,
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses en het eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

VOORBEDE
Pastoor:

Laten wij ons richten tot de God van alle tijden
die zich het beste laat kennen
als Degene die met ons meetrekt in barre tijden...

Lektor:

In deze verwarrende en onzekere tijd
waarin het Coronavirus rondwaart wereldwijd
bidden we voor alle landen en volken die ontregeld zijn
door beschermende maatregelen;
dat zij behoedzaam met elkaar omgaan
en méér dan ooit ontdekken wat echt belangrijk is.
Goede God, blijf bij hen.

IX
In deze lege-kerken-tijd
waarin christenen wereldwijd
via andere kanalen contact zoeken met God en met elkaar,
bidden we voor allen die zich ontzettend eenzaam en verlaten voelen
door het binnen-zitten en het ontberen van ontmoetingen:
Dat zij ook thuis zich behoed weten door God zelf.
Goede God, blijf bij hen.
In deze onrustige en angstige tijd
bidden wij voor wie werken-buiten-de-deur en ongewild risico's lopen;
voor allen die werken in de zorg – in ziekenhuizen en klinieken,
in instellingen en zorgcentra:
dat zij gezond blijven en alles doen
om besmetting van anderen en naasten te voorkómen.
Goede God, blijf bij hen.
In deze tijd van een overvloed aan nieuwsberichten, cijfers en conclusies,
in deze tijd van zoeken naar een vaccin,
bidden we eerst en vooral voor wie getroffen zijn
door het Corona virus en nu herstellend zijn,
op IC's of ziekenhuisafdelingen,
thuis of in quarantaine:
dat zij beter worden.
Dat zij zich overgeven aan de deskundige zorg
van artsen, verpleegkundigen en mantelzorgers.
Goede God blijf bij hen.
In deze tijd van ziekte en angst bidden wij
voor wie het extra zwaar hebben:
Voor allen die dag en nacht klaar staan
voor één of meerdere zieken: dat zij volhouden.
Voor onze eigen familieleden en vrienden: om goede gezondheid.
Voor wie met ons meeliepen in ons leven
en die we kwijtraakten door de aardse dood.
We gedenken hen in een moment van stilte…..

Pastoor:

Goede, hoor toch al ons roepen
en de stemmen van allen wereldwijd:
wees onze reisgenoot en blijf bij ons,
ook al wordt het avond, door Christus onze Heer…..

AANKONDIGING COLLECTE
ORGELSPEL
X
GEBED OVER DE GAVEN
God, onze Heer,
neem deze gaven aan
en wees onze Gastheer
die in Woord en in Brood en Beker
in ons midden wil aanwezig zijn.
Vervul ons van uw Geest, uw Levensadem,
opdat wij U zouden uitdragen en uitdelen
aan allen die in deze wereld onderweg zijn. Amen.

EUCHARISTISCH GEBED
Celebrant:

De Heer zal bij u zijn.

Celebrant:

Verheft uw hart.

Allen:
Allen:

Celebrant:
Allen:
Celebrant:

De Heer zal u bewaren.
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.
Hij houdt nooit op zich geheel en al voor ons te geven,
Hij spreekt voor ons bij U ten beste voor altijd.
Zijn offer is volbracht, Hij sterft niet meer.
Hij is het Lam dat werd gedood en toch in leven blijft.
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:

XI
SANCTUS (gregoriaans Mis VIII – de Angelis)
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra, glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.
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 van de Heer.
Hosanna in den hoge

VERVOLG EUCHARISTISCH HOOGGEBED
Celebrant:

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel,
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.
Zoals eens op de weg naar Emmaus
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem aan het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn,
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.
Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen,
terwijl Hij zei:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM,
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

XII
Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf 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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Allen:

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

Celebrant:

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en erken er in uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader,
open en begaanbaar zij.
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.
Bescherm onze paus Franciscus,
onze bisschop, leiders in de kerken
predikanten en pastores en alle gelovigen.
Leer ons allen de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw Evangelie.
Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van uw verrijzenis.

XIII
En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen.

Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
de heilige Jozef, haar bruidegom
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen
door Jezus Christus, onze Heer.

AFSLUITING EUCHARISTISCH GEBED
Celebrant:

Door Hem en met Hem en in Hem

Celebrant:

zal uw Naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader

Allen:
Allen:

Celebrant:

Allen:

Amen.
Amen

In de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.

Amen.

GEZONGEN ONZE VADER
(gregoriaans)
Aangespoord door een heilzaam gebod van de Heer
en onderricht door zijn Goddelijk woord,
willen we nu het Onze Vader zingen:

Pater noster, qui es in cælis: sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem; sed libera nos a malo.

VREDESWENS

XIV
AGNUS DEI – BROODBREKING
(gregoriaanse Mis VIII – de Angelis)
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.
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.

COMMUNIE VAN DE VOORGANGER
ORGELSPEL

De organist speelt het Ave Maria
GEBED

XV
BEMOEDIGING
Jezus heeft de twee Emmaüsgangers niets gezegd,
Hij liep met ze mee
Hij heeft geluisterd
urenlang tot hun verhaal ten einde was.
Alles mochten ze aan Hem kwijt:
hun opgekropte verdriet,
hun ontgoocheling,
hun gekwetst vertrouwen.
Hun ontreddering was groot,
waardoor ze Jezus niet herkenden.
Maar ze voelden wel aan
dat ze aan “die Vreemdeling”
hun leven konden toevertrouwen
Hij heeft geluisterd naar hun verhaal…
Zo luistert de Heer naar elk verhaal,
naar het verhaal van U, van jou en mij.

SLOTWOORD

ZEGEN

XVI
SLOTLIED: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN

Gezangen voor liturgie 424, couplet 1 en 3
(t. J.C. van Leeuwen / m. Keulen 1623)
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.
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.

ORGELSPEL

