4e zondag van Pasen
Roepingenzondag

Zijn stem
Zondag 8 mei 2022

Openingslied: God roept de mens.

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.
P: Moge…..
A: Amen.
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Vaste gezangen uit: Lebuïnusmis – Anton van Deursen
(1922 – 2016)
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U
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 13,14.43-52
In die dagen reisden Paulus en Barnabas langs Perge naar Antiochië
in Pisidië, waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen. Na afloop
van de dienst in de synagoge liepen vele joden en godvrezende
proselieten met Paulus en Barnabas mee; dezen spraken hen toe en
drongen er bij hen op aan in de genade van God te volharden. De
volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om naar het woord
van God te luisteren. Bij het zien van die grote menigte werden de
Joden zeer afgunstig en beantwoordden de uiteenzetting van Paulus
met beschimpingen. Toen verklaarden Paulus en Barnabas in alle
vrijmoedigheid: ‘Tot u moest wel het eerst het woord van God
gesproken worden, maar omdat gij het afwijst en uzelf het eeuwige
leven niet waardig keurt, daarom richten wij ons voortaan tot de
heidenen. Want aldus luidt de opdracht van de Heer tot ons: Ik heb u
bestemd als een licht voor de heidenen, opdat gij redding zoudt
brengen tot aan het uiteinde van de aarde.’ Toen de heidenen dit
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hoorden waren zij verheugd en verheerlijkten het woord van God, en
allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd namen het geloof
aan. Het woord des Heren verbreidde zich door heel die streek, maar
de Joden hitsten de godvrezende vrouwen op die uit de
toonaangevende kringen kwamen en ook de voornaamste burgers uit
de stad; zij veroorzaakten een vervolging tegen Paulus en Barnabas
en verjoegen hen uit hun gebied. Dezen schudden het stof van hun
voeten ten teken dat zij met hen gebroken hadden en gingen naar
Ikonium. De leerlingen echter waren vervuld van vreugde en van de
heilige Geest.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
Tussenzang: Want mijn herder is de Heer

Mijn herder is de Heer:
het ontbreekt mij aan niets.
Hij legt mij in grazige weiden,
Hij geeft rust aan mijn ziel,
Hij leidt mij naar rustige waat’ren
om mijn ziel te verkwikken.

Refrein

Hij leidt mij in het rechte spoor
omwille van zijn Naam.
Al moet ik door donkere dalen,
ik vrees geen kwaad.
Uw staf en uw stok zijn mijn troost,
Gij zijt steeds bij mij.
Refrein
Gij bereidt voor mij een tafel
voor het oog van mijn vijand.
Gij zalft met olie mijn hoofd
en mijn beker vloeit over.

Refrein
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Mij volgen uw heil en uw mildheid
al de dagen van mijn leven.
In het huis van mijn Heer wil ik wonen
tot in lengte van dagen.
Refrein
Glorie aan den Vader en den Zoon
en den heiligen Geest,
die is en die was en die komt,
in de eeuwen der eeuwen.
Refrein

Tweede lezing: Openbaring 7,9.14b-17
Ik, Johannes, zag een geweldige menigte, die niemand tellen kon, uit
alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon
en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de
hand. Toen zei een van de oudsten tot mij: ‘Dat zijn degenen die
komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben wit
gewassen in het bloed van het Lam. Daarom staan zij voor de troon
van God en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel, en Hij die op de
troon is gezeten zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen nooit meer
honger of dorst lijden, geen zonnesteek of woestijngloed zal hen
treffen, want het Lam in het midden van de troon zal hen weiden en
voeren naar de waterbronnen van het leven en God zal alle tranen
van hun ogen afwissen.’
Zo spreekt de Heer - Wij danken God.

Alleluia:

Ik ben de goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. Refrein
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Evangelie: Johannes 10,27-30
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Mijn schapen luisteren naar
mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij
zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij
wegroven. Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft is groter dan
allen; en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en de
Vader, Wij zijn één.’
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, 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
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Collectelied: Laudate Dominum
Refrein: Laudate Dominum,
Laudate Dominum,
omnes gentes. Alleluia.
Looft de Heer, alle volken, prijst Hem,
alle mensen, waar ook ter wereld!
Looft Hem om zijn grote daden,
looft Hem. Ja, looft Hem om zijn grote heerlijkheid. Refrein
Juicht voor God, alle landen der aarde!
Juicht, juicht ter ere van zijn Naam!
Verheerlijkt uw God met lofzang!
Dient de Heer met vreugde!

Refrein

Alleluia, alleluia…

Refrein

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.

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. Aan Hem danken de kinderen van het licht hun
geboorte tot eeuwig leven. Aan Hem danken Gods uitverkorenen hun
toegang tot het Rijk der hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van
de dood verlost, door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt.
7

Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen,
vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en 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.
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons
tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw
Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen
te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit
willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze
last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij
U dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen
in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het
uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen
opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met
de woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen
en zei: 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.
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon,
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige
Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons
vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk.
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele
wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze
bisschop Johannes en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt
aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van
ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met
allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij
om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U
onze dank door Jezus, uw Zoon, 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.
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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
Lam Gods
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.
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: Franz Schubert (1797–1828)
Ave Maria
Gratia plena
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Ave, ave dominus
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus
Et benedictus fructus ventris
Ventris tuae, Jesus.
Ave Maria
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Ave Maria
Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus
Ora pro nobis
Ora, ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis
Et in hora mortis nostrae
Et in hora mortis nostrae
Et in hora mortis nostrae
Ave Maria
Slotgebed
Mededelingen
Zending en Zegen
Slotlied: God wil een tempel bouwen
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Bezinning
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