3e zondag van Pasen

Wie zijt Gij?
Zondag 1 mei 2022

Openingslied: Hij ging van stad tot stad
Hij ging van stad tot stad,
Hij sprak: ‘tot u ben ik gezonden.’
Voor zieken en gewonden
had Hij een woord, een onderdak.
Refrein: Alles heeft Hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan.
Hij gaf aan blinden het gezicht,
de nacht heeft Hij verdreven,
gaf doden weer het leven,
waar Hij voorbij ging, werd het licht. Refrein
Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood genomen:
‘Hiertoe ben ik gekomen,
doet dit tot mijn gedachtenis.’

Refrein

En alwie Jezus' naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.

Refrein

Begroeting en inleiding
Schuldbelijdenis
A: 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…..
A: Amen.

De vaste gezangen komen uit: Missa in tempore Adventus et
Quadragesimae
Michael Haydn (1737 – 1806)
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Kyrie
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U

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,
Iesu 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,
Iesu 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 aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
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 bij de opening van de Schrift
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Eerste lezing: Handelingen 5,27b-32.40b-41
In die dagen ondervroeg de hogepriester de apostelen: ‘Hebben wij u
niet uitdrukkelijk verboden in de naam van Jezus onderricht te geven?
Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. Bovendien wilt gij
ons het bloed van die man aanrekenen.’ Maar Petrus en de andere
apostelen gaven ten antwoord: ‘Men moet God meer gehoorzamen
dan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven
gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door Hem aan het kruis te slaan.
Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven aan zijn
rechterhand om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te
schenken. Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest
die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.’ Maar men
verbood de apostelen te spreken in de naam van Jezus en stelde hen
in vrijheid. Zij verlieten de Hoge Raad, verheugd dat ze waardig
bevonden waren smaad te lijden omwille van Jezus' naam.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.

Tussenzang: Heel de aarde jubelt en juicht
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Tweede lezing: Openbaring 5,11-14
Ik, Johannes, zag toe en hoorde de stem van talloze engelen rondom
de troon en de stem van levende wezens en van de oudsten; en hun
getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden
duizendtallen; en zij riepen luid: 'Waardig is het Lam dat geslacht werd
te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, en eer
en heerlijkheid en lof.’ En elk schepsel in de hemel en op de aarde en
onder de aarde en in de zee, het ganse heelal hoorde ik roepen: ‘Aan
Hem die gezeten is op de troon en aan het Lam zij de lof en de eer en
de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen!’ En de vier levende
wezens zeiden: ‘Amen.’ En de oudsten vielen in aanbidding neer.
Zo spreekt de Heer - Wij danken God.
Alleluia

Moest de Messias dat alles lijden om in zijn glorie binnen te gaan?
Refrein

Evangelie: Johannes 21,1-19
In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen bij het meer
van Tiberias. De verschijning verliep als volgt: Er waren bijeen Simon
Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in
Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn leerlingen.
Simon Petrus zei tot hen: ‘Ik ga vissen.’ Zij antwoordden: ‘Dan gaan
wij mee.’ Zij gingen dus op weg en klommen in de boot maar ze vingen
die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te worden stond Jezus
aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.
Jezus sprak hen aan: ‘Vrienden, hebben jullie soms wat vis?’ ‘Neen,’
zeiden ze.
Toen beval Hij hun: ‘Werpt het net uit, rechts van de boot, daar zult ge
iets vangen.’ Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij
machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen.
Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: ‘Het is de
Heer!’ Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was trok hij zijn
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bovenkleed aan - want hij droeg slechts een onderkleed - en sprong
in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren
niet ver van de kust, slechts ongeveer tweehonderd el, en sleepten
het net met de vissen achter zich aan. Toen zij aan land waren
gestapt, zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd met vis
erop en brood. Jezus sprak tot hen: ‘Haalt wat van de vis die gij juist
gevangen hebt.’ Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net
aan land. Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks, en
ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei hun:
‘Komt ontbijten.’ Wetend dat het de Heer was durfde geen van de
leerlingen Hem vragen: ‘Wie zijt Gij?’ Jezus trad dichterbij, nam het
brood en gaf het hun en zo ook de vis. Dit was nu de derde keer dat
Jezus aan zijn leerlingen verscheen sinds Hij uit de doden was
opgestaan.
Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes,
hebt gij Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben?’ Hij antwoordde: ‘Ja
Heer, Gij weet dat ik U bemin.’ Jezus zei hem: ‘Weid mijn lammeren.’
Nog een tweede maal zei Hij tot hem: ‘Simon, zoon van Johannes,
hebt ge Mij lief?’ En deze antwoordde: ‘Ja Heer, Gij weet dat ik U
bemin.’ Jezus hernam: ‘Hoed mijn schapen.’ Voor de derde maal
vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?’ Nu werd
Petrus bedroefd, omdat Hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt ge
Mij lief? en hij zeide Hem: ‘Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U
bemin.’ Daarop zei Jezus hem: ‘Weid mijn schapen. Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: Toen ge jong waart deedt ge zelf uw gordel om en
gingt waarheen ge wilde, maar wanneer ge oud zijt zult ge uw handen
uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet
wilt.’ Hiermee zinspeelde Hij op de dood waardoor Hij God zou
verheerlijken. En na deze woorden zei Hij hem: ‘Volg Mij.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
Verkondiging
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 uit de doden, die
opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God,
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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 eeuwige leven. Amen.

Voorbede en intenties - de intentiekaars wordt aangestoken.

Intermezzo: – Gereedmaken van de Tafel
Er wordt niet gecollecteerd.
U kunt uw gaven doneren
in de collectemandjes
bij het verlaten van de kerk.
Collectelied: Veni Jesu – Luigi Cherubini (1760-1842)
Veni, Jesu Amor mi.
Veni, Jesu, Veni, Amor Jesu.
Veni, Jesu, Amor mi.
Veni, O Amor mi.
Veni Jesu, Amor mi.
Veni, Jesu, Amor mi, Veni, Jesu,
Amor, mi Veni, Veni, O Amor mi.
Veni Amor mi. Veni Amor mi.

Bereiding van de gaven
P: Bidt, broeders en zusters …
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
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Eucharistisch gebed
P: De Heer zal bij u zijn.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan
de Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: We zijn met ons hart bij de Heer.
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 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:
Sanctus en Benedictus
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.

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 Emmaüs ontsluit Hij
nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij 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.
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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.

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 erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn
bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader,
geopend 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 en onze bisschop Johannes, leer
alle gelovigen van uw kerk 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 de
verrijzenis.
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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, 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.
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.
A: Amen.
Onze Vader
A: 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…
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

Vredewens
Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. (2x)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
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Communie
P: Zalig zij ...
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communielied: Ave Maria – Saint-Saëns.

Slotgebed

Mededelingen

Zending en Zegen

Slotlied: Wij groeten U, o koningin
Wij groeten U, o Koningin, o Maria,
U moeder vol van teed're min, o Maria.
Refrein: Groet haar o Cherubijn, prijst 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:
leidt 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
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Bezinning
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