Ik ben het
Zondag 24 april 2022

Openingslied: Terwijl wij Hem bewenen

Begroeting en inleiding
Vaste gezangen komen uit: St. Jansmis – Rutger van Mazijk

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.
P: Moge…..
A: Amen.

Heer ontferm U
Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.
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Gloria
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. – 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 bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Handelingen: 5, 12-16
Door de handen van de apostelen geschiedden er vele wondertekenen
onder het volk. Allen waren eensgezind en kwamen tezamen in de
Zuilengang van Salomo. Van de overigen durfde niemand zich bij hen te
voegen, hoezeer het volk hen ook prees. Steeds meer geloofden er in de
Heer; mannen zowel als vrouwen sloten zich in grote groepen bij hen aan.
Men bracht zelfs de zieken op straat; ze werden neergelegd, de een op
een bed, de ander op een draagbaar, in de hoop dat als Petrus
voorbijging tenminste zijn schaduw op een van hen zou vallen. Zelfs uit
de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe. Zij brachten
zieken mee en mensen die van onreine geesten te lijden hadden, en allen
werden genezen.
Zo spreekt de Heer - Wij danken God
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Antwoordpsalm: Ps. 118
Refrein:

Herhaalt het, stammen van Israël:
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, zonen van Aäron:
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, dienaren van de Heer:
eindeloos is zijn erbarmen.

Refrein:

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.

Refrein:

Ach Heer, geef Gij ons uw heil,
ach Heer, geef Gij ons voorspoed!
Gezegend die komt met de Naam van de Heer,
wij zegenen u uit het huis des Heren.
De Heer is God, Hij heeft ons verlicht.

Refrein:

Tweede lezing: Openbaring, 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking en in het
koninkrijk en de verwachting van Jezus, ik bevond mij op het eiland
Patmos omwille van het woord Gods en het getuigenis over Jezus. Ik
raakte in geestvervoering op de dag des Heren en hoorde achter mij een
stem, luid als een trompet, die riep: ‘Schrijf op in een boek wat gij ziet. en
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stuur het aan de zeven kerken’. Ik keerde mij om om te zien wie mij had
aangesproken. En toen ik mij omkeerde zag ik zeven gouden luchters, en
tussen de luchters iemand als een Mensenzoon, gekleed in een gewaad
dat tot de voeten reikte, het middel omgord met een gouden gordel. Toen
ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten. Maar Hij legde zijn
rechterhand op mij en sprak: ‘Vrees niet.’ Ik ben het, de Eerste en de
Laatste, de Levende. ‘Ik was dood, en zie: Ik leef in de eeuwen der
eeuwen.’ En Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.’ Schrijf dan
op wat gij gezien hebt, èn wat nu is èn wat hierna geschieden zal.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
Halleluja.

Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge,
zegt de Heer. Zalig die niet zien en toch geloofd hebben.
Halleluja

Evangelie: Johannes.20,19-31
Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de
verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u.’ Na dit
gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen
waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus
tot hen: ‘Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.’ Na
deze woorden blies Hij over hen en zei ‘Ontvangt de heilige Geest. Als gij
iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft,
zijn ze niet vergeven.’
Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen
toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: ‘Wij hebben de
Heer gezien.’ Maar hij antwoordde: ‘Zolang ik in zijn handen niet het teken
van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan
steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven.’ Acht
dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was
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Tomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging
in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u.’ Vervolgens zei Hij tot Tomas:
‘Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg
die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig.’ Toen riep
Tomas uit: ‘Mijn Heer en mijn God!’ Toen zei Jezus tot hem: ‘Omdat ge
Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.’
In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen
gedaan welke niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn
opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon
van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.
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 enig 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 eeuwige
leven. Amen.
Voorbede en misintenties – de intentiekaars wordt aangestoken.
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Intermezzo: – Gereedmaken van de Tafel
Er wordt niet gecollecteerd.
U kunt uw gaven via de GIVT
App doneren of in de
collectemandjes bij het
verlaten van de kerk
Lied: Rejoice in the Lord alway
Rejoice in the Lord alway:
and again I say, Rejoice!
Be careful for nothing
but in ev’rything,
by prayer and supplication
with thanksgiving,
let your requests be know unto God.
And the peace of God
which passeth all understanding,
shall keep your hearts and minds
through Jesus Christ our Lord.
Rejoice in the Lord alway:
and again I say, Rejoice!
Amen.

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
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.
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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 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 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.
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan
deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij
het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn
leerlingen met deze woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT
IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit,
en gaf hem aan zijn leerlingen met deze 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

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
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Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood
en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om
voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen
wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de
heilige Geest worden vergaderd, tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar
liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en
Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de hoop
der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen
aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd
Maria, de Moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen,
die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het
eeuwige leven deelachtig te zijn en U loven en eren door Jezus Christus,
uw Zoon.
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: Dona nobis pacem.
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Lam Gods
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
P: Zalig zij…
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden
Communielied: Make me a channel of your peace
Make me a channel of your peace.
Where there is hatred let me bring your love;
Where there is injury, your pardon Lord,
And where there's doubt, true faith in you.
Refrein: Oh, Master grant that I may never seek
so much to be consoled as to console;
to be understood as to understand
to be loved, as to love with all my soul.
Make me a channel of your peace.
Where there's despair in life, let me bring hope;
where there is darkness, let me bring your light;
and where there's sadness, bring your joy.
Make me a channel of your peace.
It is in pardoning that we are pardoned,
in giving of ourselves that we receive,
and in dying that we're born to eternal life.
Amen.
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Refrein

Vertaling
Maak van mij een instrument van uw vrede.
Laat mij waar haat is, liefde inbrengen;
waar wonden zijn, vergeving;
waar ongeloof is, waar geloof;
Refrein:
O Meester, laat mij niet zozeer zoeken,
getroost te wórden, als wel te troosten;
begrepen te wórden, als wel te begrijpen;
bemind te wórden, als wel te beminnen.
Maak van mij een instrument van uw vrede.
waar wanhoop is, laat mij hoop brengen
waar duisternis is, uw licht;
waar verdriet is, vreugde.
Refrein
Maak van mij een instrument van uw vrede
het is in vergeven dat wij vergeven worden:
Want het is in geven dat wij ontvangen;
het is in sterven dat wij herboren worden
in het eeuwige leven. Amen.

Slotgebed

Mededelingen

Zending en Zegen
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Slotlied: Christus die verrezen is

Bezinning
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