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INTREDELIED

ZINT EEN NIEUW LIED VOOR GOD DE HERE (PSALM 98)
Zingt een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor de Heer, hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht,
voor alle volkeren op aarde,
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

KRUISTEKEN EN BEGROETING

SCHULDBELIJDENIS

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 de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

KYRIE

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Heer, ontferm U.
Christus ontferm U.
Heer, ontferm U.
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GLORIA

Gloria in excelsis Deo et in
terra pax hominibus bonae
voluntatis. Laudamus Te,
benediciumus 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.
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.

OPENINGSGEBED

God, Gij opent de poort van het geloof voor alle volken van alle
tijden. Wij vragen U: roep ook in deze tijd mensen die zich wijden
aan het gebed en de bediening van het woord. Vermeerder het aantal
leerlingen die van harte geloven in uw Zoon en elkaar liefhebben
zoals Hij ons bevolen heeft, Jezus Christus, onze Heer. Die met U
leeft en heerst in eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen
der eeuwen. Amen.
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EERSTE LEZING

Uit de Handelingen der Apostelen (6, 1-7).

Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam, begonnen de
Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse
ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. De twaalf riepen
nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: „Het past niet dat
wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de
ondersteuning. Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw
midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij
dan met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf zullen blijven wijden
aan het gebed  en de bediening van het woord.”
Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij kozen
Stefanus, een man vol geloof en heilige geest, Filippus, Próchorus,
Nikánor, Timon, Parmenas en Nikolaus, een proseliet uit Antiochië.
Dezen werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de
handen oplegden. Het woord Gods breidde zich uit en het aantal
leerlingen in Jeruzalem vermeerderde sterk; ook een groot aantal
priesters gaf zich gewonnen aan het geloof.
Woord van de Heer. Wij danken God.

PSALM 33
Refrein: Geef ons, Heer, uw barmhartigheid,

zoals wij op U vertrouwen.

Ofwel: Alleluia.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer, 
wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
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en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

TWEEDE LEZING

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus (2, 4-9).

Dierbaren,
Treedt toe tot de Heer, de levende steen, door de mensen verworpen,
maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat ook uzelf als
levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt
als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig
zijn aan God door Jezus Christus. 
Daarom staat er in de Schrift „Ik leg in Sion een steen, een
uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op Hem vertrouwt, zal niet
worden teleurgesteld.”
Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de ongelovigen
geldt: „De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die is de
hoeksteen geworden,”  maar ook „een steen waaraan zij zich stoten,
een rots waarover zij struikelen.” Zij stoten zich, omdat zij het woord
weigeren te gehoorzamen; en daartoe waren zij ook bestemd. Maar
gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een
heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te
verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn
wonderbaar licht. 

Woord van de Heer. Wij danken God.

ALLELUIA

Alleluia.
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Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. Niemand
komt tot de Vader, tenzij door Mij.
Alleluia.

EVANGELIE

De Heer zij met u. En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes (14, 1-12). Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Laat uw hart niet verontrust
worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn
Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben
gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik
ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u
op te nemen bij Mij opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet
waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.”
Tomas zei tot Hem: „Heer, wij weten niet waar Gij heengaat hoe
moeten wij dan de weg kennen?” Jezus antwoordde hem: „Ik ben de
weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij
door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader
kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.” 
Hierop zei Filippus: „Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.” En
Jezus weer: „Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet,
Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon
ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in
Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het
is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij Ik
ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille
van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft,
zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij
doen, omdat Ik naar de Vader ga.”
Woord van de Heer. Wij danken God.

PREEK 
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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 eeuwig leven. Amen.

VOORBEDE

Met als antwoord op „Laat ons bidden”: Heer onze God, wij bidden
U, verhoor ons.

We bidden voor alle moeders, uit dankbaarheid voor wat zij voor ons
betekenen. Dat zij zich op deze dag, en alle andere dagen,
gewaardeerd en gesteund weten voor alles wat zij doen. 
Dat Gods zegen mag rusten op alle moeders en op zij die als een
moeder voor ons zorgen. Laat ons bidden.

We bidden voor moeders die leven in moeilijke omstandigheden,
voor moeders op de vlucht voor oorlog en geweld. 
Voor moeders die zich, zorgen maken over hun kinderen, omdat ze
ziek zijn of verkeerde wegen gaan.
Voor vrouwen die geen moeder zijn.
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Voor hen bidden we om troost en begripvolle medemensen.
Laat ons bidden.

We bidden voor ons, gelovigen van vandaag, dat het ons lukt om
thuis ons geloof te vieren. En blijven zoeken naar onze
verbondenheid met God en met elkaar. Laat ons bidden.

We bidden voor hen die het moeilijk hebben in deze tijd. 
Voor hen die zich angstig en ongerust voelen.
Voor hen die zich eenzaam en alleen voelen.
Dat zij allen troost mogen vinden bij Jezus, die zich de weg, de
waarheid en het leven noemt. 
Laat ons bidden.

Bidden we voor de parochies in de Zaanstreek,
dat de hoopvol naar de toekomst blijven kijken.
We bidden dat we nu en in de toekomst wegen vinden om mensen
dichter bij Christus te brengen, die voor ons de weg, de waarheid en
het leven is. Laat ons bidden.

Intenties van onszelf en de parochie
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GEBED VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen 
die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, 
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen 
hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt 
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.
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OFFERANDE

Refrein: Mogen allen één zijn, Vader
zoals Gij in Mij zijt en Ik in U ben
mogen zij ook één zijn in Ons
opdat de wereld gelove in Mij.

Heilige Vader, U wil Ik Mij wijden
voor al wie gij Mij toevertrouwt
dat zij zich aan U wijde ook
in liefd’ aan elkaar tot zelfs in de dood. Refrein: 

Heilige Vader, Ik bid ook voor allen
die ooit zullen luist’ren naar hen
en blij geloven in Uw Woord
ook zij wezen één, en één zoals Wij. Refrein: 

Heilige Vader, Gij schenkt Mij Uw glorie
en Uw glorie schenk Ik aan hen
opdat zij één zijn zoals Wij
zo komt ook tot hen Uw liefde voor Mij. Refrein: 

Heilige Vader, ’k wil dat zij met Mij zijn
waar Ik blijvend zijn zal met U
en schouwen naar de heerlijkheid
die Gij aan Mij schonk vóór alles bestond. Refrein: 

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
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.
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GEBED OVER DE GAVEN

Heer, door de heilige uitwisseling van gaven in dit offer laat Gij ons
delen in het ene, hoogverheven goddelijk leven. Wij bidden U: geef
dat wij, als ingewijden in uw waarheid, een leven leiden dat U
waardig is. Door Christus onze Heer. 

PREFATIE EN EUCHARISTISCH GEBED

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
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

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.
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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.

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 HER 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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

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.
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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 laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze
paus Franciscus en onze bisschop Jozef en de bisschop-coadjutor
Johannes.

Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond
om wie zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam.
Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie
berooid zijn en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die
bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst
verdrijft.

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. 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.
Amen.
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ONZE VADER

In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol vertrouwen
bidden:

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.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van
zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar
de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser
Jezus Christus.

Want van U is het koninkrijk
en de krachten de heerlijkheid
in eeuwigheid.

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: „Vrede laat
Ik u; mijn vrede geef Ik u”, let niet op onze zonden maar op het
geloof van uw Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en
maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid. Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
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AGNUS DEI

Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, dona nobis pacem.

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.

Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.

COMMUNIETEKST

Dit zegt de Heer: Ik ben de ware wijnstok, gij de ranken; wie in Mij
blijft, terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht. Alleluia. 

AVE MARIA (Bentivoglio)

GEBED NA DE COMMUNIE

Heer, door deze communie zijn wij met Christus verbonden als
ranken met de wijnstok. Wij vragen U dat wij met Hem verenigd
blijven en vruchten dragen van geloof en liefde. Door Christus onze
Heer. Amen.

ZEGEN
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SLOTLIED

Wees gegroet, o sterre,
wees gegroet van verre,
aan de hemel blinkt uw licht
in het bange vergezicht.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!

Als de golven stijgen
hoger, hoger dreigen,
schijn dan veilig voor ons uit,
gun de zee geen droeve buit.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!

Wees gegroet, o sterre,
wees gegroet van verre,
op uw zacht en zalig licht
houden wij het oog gericht.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!
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MOEDER MARIA

Maria, over de gehele wereld roepen mensen U aan.
In alle talen wordt U vereerd en bezongen.

Men heeft U in duizendvoudige namen geprezen,
maar of men U Ivoren toren noemt of Gulden Huis,

vòòr alles bent U de Moeder.

Moeder Maria, geef mij de kracht U te zien als mijn moeder.
Kom onder mijn dak, in mijn huis.

Laat mij bij alles wat we doen eerst even met U overleggen,
doe mij dan denken aan wat U geleden hebt

onder het kruis van Golgotha, waar Uw Zoon te sterven hing.

Toon Hermans


