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2e zondag van Pasen – Beloken Pasen
Zondag van de goddelijke Barmhartigheid
Openingslied:
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;
’t maal van zijn gedachtenis - Wordt hier blij hernomen.
Refrein:

Broeders, vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen,
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij - Adams dood verslagen.

Refrein:

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;
’t maal van zijn gedachtenis - Zal dat ons ook geven.

Refrein:

Kruisteken - begroeting
Schuldbelijdenis
Kyrie: Messe in f - Josef Rheinberger (1839-1901)
Gloria: Messe in f
Gebed
Eerste lezing: Hand. 4,32-35
Antwoordpsalm: Psalm 118 muziek Fr. Bullens
Refrein: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Wij zullen hem vieren in blijdschap.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,eindeloos is zijn erbarmen.
Stammen van Israël, dankt de Heer: eindeloos is zijn erbarmen.
Refrein:
De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij
opgericht. Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer.
Refrein:
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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.
Tweede lezing: 1 Joh. 5,1-6
Alleluia:

Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge.
Zalig zij die niet zien en toch geloven.

Evangelie: Joh. 20,19-31
Ev. Accl.: Alleluia, alleluia, alleluia.
U komt lof toe, U onze zang,
U alle glorie Vader, Zoon en heilige Geest,
In alle eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
Preek
Geloofsbelijdenis: gesproken
Voorbede: (gesproken)
allen: Heer van het leven, maak alles nieuw.
Offerande: God shall wipe away all tears
– Sir Arthur Sullivan (1842 -1900)
Fear not, yes eek Jesus which was crucified,
why seek ye the living among the dead?
He is not here, he is risen as he said.
Remember how he spake unto you while he was yet in Galilee.
The Lord is risen,
He will dwell with men, and they shall be his people!
And God shall wipe away all tears from their eyes,
There shall be no more death, neither sorrow nor crying,
neither shall there be any more pain.
God shall wipe away all tears from their eyes,
There shall be no more death, neither sorrow nor crying,
neither shall there be any more pain.
For the former things are passed away.
Behold I make all things new, saith the Lord.
God shall wipe away all tears from their eyes,
There shall be no more death, neither sorrow nor crying,
neither shall there be any more pain.
And God shall wipe away all tears from their eyes,
There shall be no more death, neither sorrow nor crying.
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Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
allen:
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 - Prefatie
Sanctus/Benedictus: Messe in f
Euch. Accl.: gesproken
allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Onze Vader: Laten wij…
allen:
Onze Vader, …
Verlos ons, Heer,…
allen:
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredewens
De vrede des Heren zij altijd met u.
allen:
En met uw geest.
Agnus Dei: Messe in f
Zalig zij…
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
allen:

Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.

Communie: This joyful Eastertide – G.R. Woodward (1884 – 1934)
This joyful Eastertide, away with sin and sorrow!
My love, the crucified, hath sprung to life this morrow.
Had Christ, that once was slain, ne’er burst this threeday prison,
our faith had been in vain: but now hath Christ arisen.
My flesh in hope shall rest, and for a season slumber:
till trump from east to west shall wake the dead in number.
Had Christ, that once was slain, ne’er burst this threeday prison,
our faith had been in vain: but now hath Christ arisen.
Death’s flood hath lost his chill, since Jesus crossed the river:
lover of souls, from ill my passing soul deliver.
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Had Christ, that once was slain, ne’er burst this threeday prison,
our faith had been in vain: but now hath Christ arisen.
Gebed - Mededelingen - Zegen
Slotlied
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.
Zing 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.
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