2e Zondag van Pasen - Beloken Pasen
Liturgie voor de eucharistieviering op zaterdag 18 april
in een online viering in de Dominicuskerk

Openingslied: GvL 411
Christus die verrezen is
doet ons samenkomen;
't maal van Zijn gedachtenis
wordt hier blij hernomen.
refr.
Broeders vrij en opgericht,
alleluia, heft uw ogen
alleluia naar den hoge;
heft uw ogen naar het licht.
Christus brak de slavernij,
brak de donkere dagen.
Rijzend uit Zijn graf heeft Hij,
Adams dood verslagen. refr.
Christus die verrezen is,
straalt van eeuwig leven;
't maal van Zijn gedachtenis
zal dat ons ook geven. refr.
Kyrie: Messa “Laus tibi Christe”- F. Caudana
Gloria: Messa
Gebed
Eerste lezing:
Uit de Handelingen der Apostelen 2,42-47
De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer der apostelen,
bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van
het brood en het gebed. Ontzag beving eenieder, want door de apostelen
werden vele wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof hadden
aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze
waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder
allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en
eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten
samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en

stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer
bijeen, die gered zouden worden.
WOORD VAN DE HEER - wij danken God
Antwoordpsalm: Psalm 118
Refrein:
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
Eindeloos is zijn erbarmen!
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:
Zij stootten mij weg en sloegen mij neer,
maar Hij heeft mij ondersteund.
Mijn kracht en mijn sterke is de Heer,
Hij is het die mij verlost.
Nu klinkt er gejuich van feest en geluk
in alle tenten der vromen.
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:
Tweede lezing:
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 1, 3-9
Dierbaren,
Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn
grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door
de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een onvergankelijke,
onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. In
Gods kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het heil, dat al gereed
ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden. Dan zult gij juichen,
ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder
allerlei beproevingen. Maar die zijn nodig om de deugdelijkheid van uw
geloof te bewijzen, uw geloof, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk

goud, dat toch ook door vuur gelouterd wordt. Dan zal, wanneer Jezus
Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt gij
lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In Hem gelooft gij, ofschoon gij
Hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn,
als gij het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt.
WOORD VAN DE HEER - wij danken God
Alleluia:
Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge.
Zalig zij die niet zien en toch geloven.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
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 Tomas er bij. 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 die 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.
Ev. Accl.: GvL 263
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
U komt de lof toe, U onze zang, U alle glorie
Vader, Zoon en heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Geloofsbelijdenis:

allen: En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Héer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
koor: geboren uit de maagd María,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
allen: die nedergedaald is ter hélle,
de derde dag verrezen uit de dóden,
die opgestegen is ten hemel,
koor: zit aan de rechterhand van Gód,
de almachtige Váder,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
allen: Ik geloof in de heilige Géést;
de heilige katholieke kérk,
de gemeenschap van de heiligen;
koor: de vergeving van de zónden;
de verrijzenis van het líchaam;
allen: en het eeuwig leven. Amen.

Voorbede: Heer van het leven, maak alles nieuw.
Offerande: I know that my Redeemer liveth – G.F. Händel
Want ik weet, ik ben er zeker van: mijn vrijkoper leeft,
tenslotte zal Hij deze wereld binnentreden.
Aanhef prefatie: GvL 281
Sanctus: Messa
V
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 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.
Euch. Accl.: GvL 302
Allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
V
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 Cornelis onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk
verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters die 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 te zamen met de
Maagd Maria, de Moeder van Christus,
met de Heilige Jozef, haar bruidegom,
met de apostelen
met de heilige Bonifatius en zijn Gezellen, de heilige Vitus
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.
Onze Vader: gezongen
Vredewens

Agnus Dei: Messa
Communie: Panis angelicus – C. Franck
Gebed geestelijke communie
Slotgebed
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL 417
1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.
2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.
4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:

de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.
5. De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.
6. Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.
7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

