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INTREDEZANG:  ‘Zingt God de Heer’   (Zie LD 962) 
 

Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere,  
Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren. 
Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam,  
nooit zal de vijand ons deren.  
 
Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen,  

die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen.  
En die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt  
in alle tijden en plagen.  
 
Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden,  
die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden.  

In alle nood biedt Hij ons daag'lijks zijn brood  
en schenkt ons kracht om te strijden. 
 
OPENINGSRITUS 
 

Ordo Missae  Orde van Dienst 
(Laus Deo 333 - 335)  (Laus Deo 255 - 258) 

KYRIE  HEER ONTFERM U 

GLORIA  EER AAN GOD 
 

GEBED 

God, Gij hebt ons verlost en tot uw geliefde kinderen 
aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die Gij 

als een vader bemint. Geef hun die in Christus ge-
loven, de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwig 
leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon . . .  
 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 
EERSTE LEZING  (Handelingen 14, 21-27) 

In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar 
Lystra, Ikonium en Antiochië. Daar bevestigden zij de 
leerlingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen 
aan in het geloof te volharden en zeiden dat zij door 
vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. In 
elke gemeente stelden zij na gebed en vasten oudsten 
voor hen aan en vertrouwden hen toe aan de Heer in 
wie zij nu geloofden. Zij reisden door Pisidië naar 
Pamfylië, predikten het woord in Perge en bereikten 
Attalia. Daar gingen ze scheep naar Antiochië 
vanwaar zij, aan Gods genade toevertrouwd, 
vertrokken waren naar het werk dat zij volbracht 
hadden. Na hun aankomst riepen zij de gemeente 
bijeen en vertelden alles wat God met hun 
medewerking tot stand had gebracht en hoe Hij voor 
de heidenen de poort van het geloof had geopend. 
Woord van de Heer - Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM uit psalm 145 

 
 

Al uw werken Heer spreken U lof, dankbaar zegenen U 
uw getrouwen; sprake gaat van uw goddelijk rijk en 
getuigenis van uw vermogen.   
Refrein: 
 
Opdat de mens weet van uw macht, van uw koning- 
schap, stralend in luister. Uw heerschappij blijft: de 
eeuwen door, uw rijk duurt: geslacht na geslacht.  
Refrein: 
 

Gerecht is de Heer in al zijn wegen, genadig, genadig in 
al wat Hij doet; de Heer is voor wie Hem aanroept nabij, 
voor elk die Hem aanroept in vertrouwen.  Refrein: 
  
TWEEDE LEZING  (Openbaring 21, 1-5a) 

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren 
verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de 
heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem van God uit de 
hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich voor 
haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige 
stem die riep van de troon: “Zie hier Gods woning 
onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn 
volk zijn en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij 
zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal 
niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart 
zal er zijn want al het oude is voorbij.” En Hij die op de 
troon is gezeten sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw.” 
Woord van de Heer - Wij danken God 
 
ALLELUIA  (Joh. 13, 34) 

Alleluia. Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer; gij 
moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad.  
 
EVANGELIE  (Johannes 13, 31-33a. 34-35) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Nu is de 
mensen- zoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in 
Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem 
in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig 
verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u 
zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar 
liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij 
elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen 
opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde 
onder elkaar bewaart.”  
Woord van de Heer - Wij danken God 
 

HOMILIE 
 
CREDO  GELOOFSBELIJDENIS 

(Zie Laus Deo 336)  (Zie Laus Deo 261) 
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VOORBEDEN 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 

OFFERANDEZANG  ‘Ave Maria’  - W. van Belle 

 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE (Laus Deo 262-263) 

 
GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, door de heilige uitwisseling van gaven in dit offer 
laat Gij ons delen in het ene, hoogverheven goddelijk 
leven. Wij bidden U: geef dat wij, als ingewijden in uw 
waarheid, een leven leiden dat U waardig is. Door 
Christus onze Heer. 
 
PREFATIE  (IV van Pasen) 

Vere dignum et iustum 
est, aequum et salutare: 
Te quidem, Domine, omni 
tempore confiteri, sed in  
hoc potissimum gloriosius 
praedicare, cum Pascha 
nostrum immolatus est 
Christus. Quia, vetustate 
destructa, renovantur 
universa deiecta, et vitae 
nobis in Christo reparatur 
integritas. Quapropter, 
profusis paschalibus 
gaudiis, totus in orbe 
terrarum mundus 
exsultat. Sed et supernae 
virtutes atque angelicae 
potestates hymnum 
gloriae tuae concinunt, 
sine fine dicentes: 

 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 
tenietgedaan; 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 
de Krachten die U loven, die 
U dit lied toejuichen zonder 
einde: 

 

SANCTUS & BENEDICTUS  HEILIG, 

Sanctus, Sanctus, 
Sanctus Dóminus Deus 
Sábaoth. Pleni sunt caeli 

 Heilig, heilig, heilig, de 
Heer, de God der hemelse 
machten! Vol zijn hemel en 

et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 
Benedictus qui venit in 
nómine Dómini.  
Hosánna in excélsis. 

aarde van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij, die komt in 
de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge. 

 
EUCHARISTISCH GEBED  

 

COMMUNIERITUS 

 
Ordo Missae  Orde van Dienst 
(Laus Deo 344- 347)  (Laus Deo 327 - 330) 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI  LAM GODS 

  
COMMUNIE-TEKST  (Joh. 15, 1 en 5) 

Dit zegt de Heer: Ik ben de ware wijnstok, gij de 
ranken; wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf in hem, die 
draagt veel vrucht. Alleluia. 
 
COMMUNIELIED   

‘Eins bitte ich von Herren’ – H. Schütz 
Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, das ich im 
Hause des Herrn möge bleiben mein Lebelang, zu schauen 
die schönen Gottesdienst des Herren, und seinen Tempel 
zu besuchen. 

 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, wij vragen U: blijf in uw goedheid uw volk 
nabij. Help ons afstand te doen van het oude om een 
nieuw leven te leiden, nu Gij ons hebt ingewijd in uw 
heilige mysteries. Door Christus onze Heer. 
 
SLOTRITUS 
 

MEDEDELINGEN 
 

ZEGEN EN WEGZENDING 
 

SLOTZANG  ‘Wij groeten U , o Koningin’ 
                             (Zie laus Deo 1249) 
 

Wij groeten u, O koningin, O Maria 
U Moeder, vol van teed're min, O Maria 
 

Refrein:   Groet haar, O cherubijn 
Prijs haar, O serafijn 
Prijst met ons uw koningin 
Salve, salve, salve Regina 
 

O Moeder van barmhartigheid, O Maria 
En troost in alle bitterheid, O Maria.     Refrein: 
 

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd', O Maria 
Leid gij ons op de weg der deugd, O Maria Refrein: 
 

Toon ons in 't uur van onze dood, O Maria 
De zoete vrucht van uwe schoot, O Maria. Refrein: 
 
 

GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL 
Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd.  

Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de 
duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe 

gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan 
en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de 

wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. 
Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals 

Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. . . . 



C-605 

 
 


