De Goede Herder – 4 april 2021
Hoogfeest van Pasen – jaar B
Voorganger – pastoor Broeders
Zang - Cantores van DHK - orgel: Nofre Morey
Misgezangen – Choralmesse van Bruckner
--------------------------------------------------------------------------------------------------

INTREDE
Opening: Koorzang: Christus die verrezen is - 411
Woord van welkom
Lied bij het water: Koorzang: Levend water geef ik jou
Levend water geef Ik jou. Dorsten en drinken, bron die gaat stromen.
Levend water geef Ik jou, levend water geef Ik jou.

Lofzang - Gloria
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, Jesu Christe. Domine Deus
Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis, peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad
dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus
Dominus. Tu solus altissimus. Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu in
gloria Dei Patris. Amen .
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
1

aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de heilige, Gij alleen de Heer. Gij alleen de
allerhoogste: Jezus Christus. Met de heilige Geest in de heerlijkheid van
God de Vader. Amen.

Gebed
Eerste lezing – Handelingen 10, 34a. 37 - 43
Tussenzang – Koorzang: De Heer is mij rot hulp en sterkte.
De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied mijn psalmgezang.
Hij is het die mijn heil bewerkte , ik loof den Heer mijn leven lang.
Des Heren ha d is hoog verheven, des Heren rechterhand is sterk.
Ik zal niet sterven, ik zal leven en zingen van des Heren werk.
Dit is de dag die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd.
God, geef thans Uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, u roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen: Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Tweede lezing – Kolossenzen 3, 1 – 4
Lied: Koorzang: Victimae paschalis laudes
Victimae paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus,
regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis:
Angelicos testes, sudarium, et vestes. Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam. Scimus Christum surrexisse a mortuis
vere: tu nobis, victor Rex, miserere.
Moge gij lof brengen aan het paasoffer, waarvoor de Christenen
offeren. Het lam verlost de schapen. Christus, die onschuldig is,
heeft de zondaars verzoend met de vader. Dood en leven beslechten
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een wonderbaar duel. De prins van het leven, toen dood, regeert nu
in leven. Zeg ons Maria, wat zag je op de weg?
Het graf van de levende Christus, de glorie van Hij die verrezen is.
De engelen die getuigen, zijn kleed en uitrusting.
Christus, mijn hoop, is verrezen. Hij zal de zijnen voorgaan naar
Galilea. We weten dat Christus waarlijk uit de dood verrezen is.
Gij, overwinnaar, Koning, ontferm U over ons
Acclamatie voor het Evangelie: Koorzang: Halleluja
Ik ben de verrijzenis en het leven: wie in Mij gelooft zal leven in
eeuwigheid. Halleluja
Evangelielezing – Johannes 20, 1 - 9
Acclamatie – Koorzang; U komt de lof toe, U ons gezang - 265
Overdenking – stilte/orgel
Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God - gesproken
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 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.

Acclamatie op de voorbeden –
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons
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Bereiding van de gaven – Koorzang: Kondig het aan
Kondig het aan, de Heer is verrezen, zeg aan de wereld dat Jezus leeft.
Dit is de weg die Hij heeft gewezen; dit is de waarheid die Hij geeft;
Dit is het leven voor alle eeuwen! Alleluja! Christus leeft.
Zingt nu een lied van vreugde en vrede, zing nu een lied van
barmhartigheid. Alle verdriet en pijn zijn geleden, al wie verdrukt is
wordt bevrijd. Laat aan wie treuren uw blijdschap weten, Alleluja!
Christus leeft.
Leef in uw hart met volle vertrouwen, hoop op een toekomst voor
iedereen, steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen, vriendschap
en goedheid om u heen.
Liefde volstaat om een wereld op te bouwen. Alleluja! Christus leeft.

Sanctus
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
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 – 727
Acclamatie
Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt
Onze Vader - gesproken
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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.

P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn
van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachten
op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
A.Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
Breking van het brood – Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de
wereld, geef ons de vrede

Communie - Koorzang : De Heer is waarlijk opgestaan - 424
Gebed / Mededelingen / Zegen - gesproken

Slotlied – Koorzang: U zij de glorie - 532

Zalig Pasen
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