Tweede zondag van Pasen
Beloken Pasen
Zondag onder het octaaf van Pasen
Zondag Quasimodo
Dominica in albis
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

De ongelovige Thomas
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)

Introitus
Quasi modo geniti infantes, alleluia:
rationabiles, sine dolo lac concupiscite,
alleluia, alleluia, alleluia.
Verlangt als pasgeboren kinderen naar melk, alleluia,
naar zuiver voedsel voor uw geest om als verlosten op te groeien,
alleluia, alleluia, alleluia.

Voorbereiding op het volgen van de H. Mis
Het kijken naar de H. Mis op de computer of op andere wijze, is
heel anders dan op zondag ochtend in de kerk.
Met enkele voorbereidingen, kunt u uw aandacht vergroten.
Denk bijvoorbeeld aan:
- Zorg ervoor dat er zo min mogelijk verstoring is,
bijvoorbeeld door de telefoon uit te zetten.
-

Sluit de programma’s op de achtergrond van uw
computer af, zodat uw aandacht niet te veel wordt
verdeeld.

-

Steek een kaars aan.

-

Denk aan een intentie waar u vandaag voor wil bidden.

De H. Mis komt uit de Maria Magdalenakerk, ’t Kalf.
Het orgel wordt bespeeld door Ernst Jacob Bakker,
de zang wordt verzorgd door Hanneke en Kelly Hinfelaar.
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Over de naam van deze zondag
Zoals u kunt zien op de voorkant heeft deze zondag veel
verschillende namen.
Het is vandaag de tweede zondag van Pasen. Vandaag sluit het
octaaf van Pasen. Voor Paasfeest zijn een of twee dagen niet
genoeg: een week lang, acht dagen wordt het paasfeest gevierd.
Net zoals het kerstfeest heeft ook het paasfeest een oktaafdag.
Deze week is vaak de zin „Dit is de dag van de Heer, wij zullen
hem vieren in blijdschap” gebeden.
Vandaag wordt de Paasweek afgesloten, of zoals dit in het oud
Nederlands wordt genoemd: beloken. Vandaar die andere naam
beloken Pasen.
Na zes weken voorbereiding, duurt de Paastijd zeven weken: tot
en met Pinksterfeest op de vijftigste dag.
In het Latijn heet deze zondag Dominica in albis (de zondag van
de witte kleren). Met het doopsel in de Paasnacht kregen de
dopelingen het witte doopkleed aangereikt. Gedurende de
paasweek werd dit witte kleed in de kerk gedragen. Vandaag het
is de laatste dag dat het wordt gedragen.
De latijnse intredezang van vandaag is: Quasi modo infantes
(zoals kinderen).
Toen Victor Hugo het verhaal over de
klokkenluider van de Notre Dame schreef, was het introïtus de
inspiratie voor de naam van de klokkenluider: Quasimodo.
Tenslotte is het vandaag ook de Zondag van de Goddelijke
Barmhartigheid. Vanaf 1931 kreeg zuster Faustina Kowalska
(1905 – 1938) verschijningen van Jezus. Bij de verschijningen
wees Jezus op Zijn doorboorde hart, waaruit water en bloed
vloeien.
Jezus
openbaarde
zich
als
de
Goddelijke
Barmhartigheid. Deze verschijningen betekenden een opleving
van de eeuwenoude devotie tot het Heilig Hart van Jezus. Op de
zondag na Pasen (30 april 2000) werd zuster Faustina
heiligverklaard. Paus Johannes Paulus II stelde van toen af het
feest van de Goddelijke Barmhartigheid in.
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Intredelied
In eigen kracht verrezen is Christus opgestaan
aan God is eer bewezen, nu treden eng’len aan
wat zoekt gij, vrome vrouwen, het Leven bij de dood?
verkondigt zijn getrouwen het Paasmysterie groot
Beheerser aller tijden, o Koning groot van macht
hoe danken w’ U voor ’t lijden dat ons de redding bracht
herboren tot het leven van Vader, Zoon en Geest
is ’t kleed ons weer gegeven voor ’t eeuwig bruiloftsfeest.
Kruisteken en begroeting
Heer, ontferm U - Missa Puerorum (J. Rheinberger)
Gloria VIII
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.
Openingsgebed
Barmhartige en eeuwige God, ieder jaar brengt Gij in de viering
van het paasfeest het geloof van uw volk tot nieuw leven. Blijf
allen uw genade schenken en laat hen de diepe zin verstaan van
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het water, waardoor zij zijn gereinigd, van de Geest, in wie zij
zijn herboren, en van het bloed, waardoor zij zijn verlost. Door
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ...
Eerste lezing
Uit de handelingen va de 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.
Psalm 118
Refrein:
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen.
Ofwel:

Alleluia.

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!
Zij stootten mij weg en sloegen mij neer,
maar Hij heeft mij ondersteund.
Mijn kracht en mijn sterkte is de Heer,
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Hij is het die mij verlost.
Nu klinkt er gejuich van feest en geluk
in alle tenten der vromen.
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.
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
Alleluia.
Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge, zegt de Heer, zalig
die niet zien en toch geloofd hebben.
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Alleluia.
Sequentie
Laat ons ’t Lam van Passen loven,
het Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen, Christus brengt door zijn
onschuld
ons arme zondaars tot de Vader.
Dood en leven, o wonder, moeten strijden te zamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze koning.
Zeg het ons Maria, wat is ’t dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
engelen als getuigen, de zweetdoek en het doodskleed.
Mij hoop, mijn Christus in leven!
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede.
Amen. Alleluia
Evangelie
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit he heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes (20, 19- 31). Lof zij U, Christus.
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
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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.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.
Preek
Geloofsbelijdenis
Voorbede
Het is goed om hier te bidden voor uw persoonlijke intenties. Voor
de mensen in de buurt, uw familie en voor uzelf.
We bidden voor hen die, zoals Tomas, moeite hebben om te
geloven.
We bidden voor onze eigen vragen en twijfels.
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We bidden voor mensen als Tomas, mensen die vragen durven
stellen. Dat ook wij, nieuwsgierig, zoekend en vragend blijven.
Niet op alles “ja en amen” zeggen, maar zoeken naar eigen
antwoorden.
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
Regina Caeli
Regina caeli laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia
Resurrexit sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Koningin van de hemel verheug u, alleluia.
Omdat Hij die gij waardig geweest waart te dragen,
alleluia.
Verrezen is, zoals Hij gezegd had, alleluia.
Bid God voor ons, alleluia.
Gebed over de gaven
Heilige Vader, met deze gaven van brood en wijn leggen wij ons
leven in uw hand. Maak ons nieuw en vermeerder ons geloof in
uw verrezen Zoon Jezus, onze Heer.
Prefatie I van Pasen
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 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:
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Heilig - Missa Puerorum (J. Rheinberger)
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.
Eucharistisch gebed I
(met de eigen teksten van het Paasoctaaf)
Wij bidden U, genadige God, Vader van onze Heer Jezus
Christus, wij smeken U door Hem die is uw Zoon en onze Heer:
dat Gij wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier, die wij U
aanbieden; dat Gij zult heiligen dit brood en deze beker opdat zij
ten goede komen aan heel de kerk, die Gij geroepen hebt en
uitverkoren overal in deze wereld.
Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder; breng ons
bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij U
in eenheid met de bisschop van Rome, paus Franciscus, in
eenheid met onze bisschop Jozef en de bisschop-coadjutor
Johannes verenigd ook met allen die, oprecht en trouw, uw
woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in
deze wereld.
Herinner U de namen, Heer, van allen die U toebehoren en van
alle mensen die hier voor U staan. Gij kent hun geloof, Gij weet
dat zij U willen dienen. In naam van hen die U het offer brengen
van hun aanbidding en hun dankbaarheid, in naam van allen
smeken wij U: houd hen in leven want op U hopen zij, bevrijd
hun hart en maak hen heilig, Gij, eeuwige en waarachtige,
levende God.
Wij zegenen en aanbidden U, omdat op deze dag (in deze nacht)
Jezus Christus uit de dood is opgestaan, en wij smeken U,
samen met Maria, altijd maagd, die bij U verheerlijkt is, de
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moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de
heilige Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen Petrus en
Paulus, Andreas, (Jakobus, Johannes; met Tomas, Jakobus,
Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Simon en Taddeüs; met Linus
en Cletus, Clemens en Sixtus, met Cornelius, Cyprianus,
Laurentius en Chrysogonus, met Johannes en Paulus, Cosmas
en Damianus,) en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun
voorspraak vragen wij: wees onze toevlucht, waar wij ook gaan,
wees onze kracht (door Christus onze Heer. Amen).
Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf
willen geven en toevertrouwen aan U. Mogen zij vooral ten goede
komen aan hen die dezer dagen herboren zijn uit water en
heilige Geest tot vergeving van hun zonden; beschik over ons en
voer ons van dag tot dag naar uw vrede; dat wij niet verloren
gaan maar bij uw uitverkorenen worden geteld. (Door Christus
onze Heer. Amen).
Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker;
bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven
dat zij voor ons het Lichaam worden en het Bloed van Jezus
Christus, uw beminde Zoon.
Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn
handen heeft genomen, en zijn ogen opgeslagen heeft naar U,
God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, 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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus
Christus, uw Zoon, dat Hij verrezen is, dat Hij is opgestegen
naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt,
geven wij U wat Gij ons zelf in handen hebt gelegd: dit
ongebroken, vlekkeloze Lam, dit brood van eeuwig leven, en deze
beker die onze redding is in eeuwigheid.
Keer U niet af, wees ons genadig, zoals Gij in genade hebt
aanvaard het offer van uw dienaar Abel
en dat van Abraham die onze vader is, het heilig offer ook van
brood en wijn dat uw priester Melchisédek U heeft gebracht.
Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en gebeden op
te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid; wij bidden U, dat
wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het
Lichaam van uw Zoon en in zijn Bloed, van U gezegend zullen
zijn vol van genade. (Door Christus onze Heer. Amen).
Herinner U de namen, Heer, van onze broeders en zusters die
ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat zij,
en allen die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten
en binnengaan in uw land verlicht en vertroost. (Door Christus
onze Heer. Amen).
Wij zijn van U, met al ons kwaad, op uw barmhartigheid hopen
wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw
apostelen en bloedgetuigen Johannes, Stefanus, Mattias,
Barnabas, (Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en
Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia), en van
al die anderen die reeds door U verheerlijkt zijn. Behandel ons
niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving - opdat wij
mogen delen in hun geluk. Door Jezus Christus onze Heer. In
Hem hebt Gij al wat bestaat geschapen en gezegend, in Hem
ontvangen wij al uw genade, Hij is ons leven.
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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.
Onze Vader
Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook;
daarom roepen wij de Vader aan met de woorden die Jezus ons
gegeven heeft.
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.
Lam Gods - Missa Puerorum (J. Rheinberger)
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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 tekst
(Jezus zei tot Tomas:) Steek uw hand uit en bezie de plaats van
de nagelen, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Alleluia.
Gebed van de geestelijke communie
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart
te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom
bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik
omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel
en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.
Communiezang: Panis
Panis angelicus
fit panis hominum;
Dat panis coelicus
figuris terminum:
O res mirabilis!
manducat Dominum
pauper, servus et humilis.

Te trina Deitas
unaque poscimus:
Sic nos tu visita,
sicut te colimus;
Per tuas semitas
duc nos quo tendimus,
Ad lucem quam inhabitas.
Amen.

Angelicus – C. Franck
Brood van de engelen
wordt het brood van mensen;
Het brood van de hemel
maakt
een einde aan de schaduwen:
O, groot wonder!
dienaren, arm en nederig
nuttigen hun Heer.
U, God, drievuldig en één
zie, wij bidden U:
Kom ons zo bezoeken,
zoals wij U vereren,
leid ons langs Uw weg
waarheen wij willen gaan,
naar het licht dat Uw woning
is.
Amen.
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Gebed na de communie
Almachtige God, wij vragen U: geef dat het paasmysterie,
waaraan wij in deze eucharistie hebben deelgehad, blijvende
vrucht in ons mag dragen. Door Christus onze Heer.
Zegen en wegzending
Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia.
God zij dank gebracht, alleluia, alleluia.
Slotlied
Alleluja, wij heffen ’t aan - de Heer is waarlijk opgestaan
en waar ik ben, of waar ik ga: - mijn ziele zingt: Alleluja!
Dit is de grote blijde dag - die David in zijn geest voorzag
zingt nu met vreugd, zo zing ik na - het blijde lied: Alleluja!
Lof zij het Lam dat door Zijn Bloed - voor onze zonden heeft
geboet
Zijn bitt’re dood schonk ons gena’; - zo zingen wij: Alleluja!
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