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OPENINGSRITUS
Openingszang en begroeting
Schuldbelijdenis 2
Heer, die in deze wereld zijt
gekomen om de liefde van de
Vader te openbaren en ons het
leven te brengen, ontferm U over
ons. – Heer, ontferm U over ons.

Schuldbelijdenis 1
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 ... – Amen.

(of gezongen, zie onder)

Christus, die eens voor al gestorven
zijt voor de zonden om ons tot God
te brengen, ontferm U over ons. –
Christus, ontferm U over ons.
Heer, die uw Geest uitstort over
alle mensen en de schepping weer
nieuw maakt, ontferm U over ons.
– Heer, ontferm U over ons.
Moge ... – Amen.

Na schuldbelijdenis 1 wordt gezegd of gezongen:

Heer ontferm U

Sionsmis, m. Cl. van den Berg o.praem.

of Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Lofzang

2

of Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus 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.
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Gebed

DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing
Handelingen 2,14.22-32

Op de dag van Pinksteren trad
Petrus naar voren met de elf en
verhief zijn stem om het woord tot
de menigte te richten: ‘Gij allen,
Joodse mannen en bewoners van
Jeruzalem, weet dit wel en luistert
aandachtig naar mijn woorden.
Jezus de Nazoreeër was een man
wiens zending tot u van Godswege
bekrachtigd is. Gij kent immers
zelf de machtige daden, wonderen
en tekenen, die God door Hem
onder u heeft verricht: Hem, die
volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd,
hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld
en gedood. Maar God heeft Hem
ten leven opgewekt na de strikken
van de dood te hebben ontbonden;
want het was onmogelijk dat Hij
daardoor werd vastgehouden.
Doelend op Hem toch zegt David:
De Heer had ik voor ogen, altijd
door, Hij is aan mijn rechterhand,
opdat ik niet zou wankelen; daarom is er blijdschap in mijn hart en
Antwoordpsalm Psalm 16

&b

Refrein:

œ-

1. Voorzang; 2. Allen:

œ

œ

œ

Wijs ons, Heer, de

jubelt mijn mond van vreugde; ja,
ook mijn lichaam zal rust vinden in
hoop, omdat Gij mijn ziel niet zult
overlaten aan het dodenrijk en uw
heilige geen bederf zult laten zien.
Wegen ten leven hebt Gij mij doen
kennen, Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn.
Mannen broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David dat hij gestorven en
begraven is; we hebben immers
zijn graf bij ons tot op deze dag.
Welnu, omdat hij een profeet was,
en wist, dat God hem een eed
gezworen had dat Hij een van zijn
nakomelingen op zijn troon zou
doen zetelen, zei hij met een blik
in de toekomst over de verrijzenis
van Christus, dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat
zijn lichaam het bederf niet heeft
gezien. Deze Jezus heeft God doen
verrijzen en daarvan zijn wij allen
getuigen.’
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

œ



t. A. Bronkhorst; m. S. van Roode
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Behoed mij,
tot U neem ik mijn toevlucht; Gij
œ zijt mijn
œ
˙ Heer,
& bhet,áGod,
ik erken
ik vind geen geluk buiten U. De Heer is mijn erfdeel, de
dronk uit de beker, Hij heeft mijn lot in zijn
– Refreintoevlucht,
ik hand.
mijn
1. Behoed mij, God, tot U neem

dankdie
demij
Heer
die geleid
mij al heeft,
- tijd
ge -ookleid
Ik dank2.deIkHeer
altijd
Hij spreekt
desheeft,
nachts
Daarom
ben
ik vrolijk
blij op
van
geest,
in mijn3.
hart.
Steeds
houd
ik mijnenogen gericht
de Heer,
ik val niet,
want Hij staat naast mij. – Refrein

&b á
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1. Gij zijt mijn Heer, ik erken het,

œ

œ

˙

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest, daarom kan ik rustig gaan
slapen. Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over, Gij levert uw
dienaar niet uit aan het graf. – Refrein
Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te
vinden bij U, bestendig geluk aan uw zijde. – Refrein
Tweede lezing

het lam zonder vlek of gebrek, dat
uitverkoren was vóór de grondlegging der wereld, maar eerst
op het einde der tijden is verschenen, om uwentwil. Door Hem
gelooft gij in God, die Hem van de
doden opgewekt en Hem de heerlijkheid gegeven heeft; daarom
is uw geloof in God tevens hoop
op God.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

1 Petrus 1,17-21

Dierbaren, God die gij aanroept
als Vader, is ook de onpartijdige
rechter over al onze daden; koestert daarom ontzag voor Hem,
zolang gij hier in ballingschap
leeft. Gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen, zoals goud en
zilver, zijt verlost uit het zinloze
bestaan dat gij van uw vaderen
had geërfd. Gij zijt verlost door
het kostbaar bloed van Christus,
Alleluia

&

#

œ œ œ œ œ

1. Voorzang; 2. Allen:

t. KBS; m. IWVL - NSGV

œ œ œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ œ- œ-

# ontsluit voor
Heer Jezus,
œ branden
œ œ œ- onsœde Schriften,œ doe œons hart
œ œ&
terwijl Gij tot ons spreekt. – Refrein œ

Refrein: Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja.

Evangelie
Lucas 24,13-35
# waren
In die
tijd
œ
œ erœ tweeœ van de&
leerlingen van Jezus op wegœnaarœ
een dorp, doe
dat ons
Emmaüs
heette- en
hart bran
den
dat ruim elf kilometer van Jeruza
lem lag. Zij spraken met elkaar
over alles wat was voorgevallen.
Terwijl zij zo aan het praten
waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe
en Hij liep met hen mee. Maar hun
ogen werden verhinderd Hem te
herkennen. Hij vroeg hun: ‘Wat is
dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?’ Met een
bedrukt gezicht bleven ze staan.
Een van hen, die Kléopas heette,
nam het woord en sprak tot Hem:
Heer,

Je - zus,

ont - sluit voor ons
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de Schrif - ten,

‘Zijt Gij dan de enige vreemdeling
in Jeruzalem, datœ Gij niet
œ- weet
œ daar
œ dezer
œ œ dagen gebeurd
wat
is?’
Hij- vroeg
hun:
Ze antRefr.
ter
wijl Gij
tot‘Wat
ons dan?’
spreekt.
woordden Hem: ‘Dat met Jezus de
Nazarener, een man die profeet
was, machtig in daad en woord
in het oog van God en van heel
het volk; hoe onze hogepriester en
overheidspersonen Hem hebben
overgeleverd om Hem ter dood te
laten veroordelen en hoe zij Hem
aan het kruis hebben geslagen.
En wij leefden in de hoop, dat Hij
degene zou zijn die Israël ging
verlossen! Maar met dit al is het
reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Wel hebben een

Hij verder moest gaan. Zij drongen
bij Hem aan: ‘Blijf bij ons, want het
wordt al avond en de dag loopt ten
einde.’ Toen ging Hij binnen om
bij hen te blijven. Terwijl Hij met
hen aanlag nam Hij brood, sprak
de zegen uit, brak het en reikte het
hun toe. Nu gingen hun ogen open
en zij herkenden Hem, maar Hij
verdween uit hun gezicht. Toen
zeiden ze tot elkaar: ‘Brandde
ons hart niet in ons, zoals Hij
onderweg met ons sprak en ons de
Schriften ontsloot?’
Ze stonden onmiddellijk op en
keerden naar Jeruzalem terug.
Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen. Dezen
verklaarden: ‘De Heer is werkelijk
verrezen, Hij is aan Simon verschenen.’ En zij van hun kant vertelden
wat er onderweg gebeurd was en
hoe Hij door hen herkend werd
aan het breken van het brood.

paar vrouwen uit ons midden ons
in de war gebracht; ze waren in
de vroegte naar het graf geweest,
maar hadden zijn lichaam niet
gevonden en ze kwamen zeggen
dat zij ook nog een verschijning
van engelen hadden gehad, die
verklaarden dat Hij weer leefde.
Daarop zijn enkelen van de onzen
naar het graf gegaan en bevonden
het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen ze niet.’
Nu sprak Hij tot hen: ‘O onverstandigen, die zo traag van hart
zijt in het geloof aan alles wat de
profeten gezegd hebben! Moest de
Messias dat alles niet lijden om in
zijn glorie binnen te gaan?’
Beginnend met Mozes verklaarde
Hij hun uit al de profeten wat in
al de Schriften op Hem betrekking
had.
Zo kwamen ze bij het dorp waar ze
heen gingen, maar Hij deed alsof


m. J. Valkestijn

,
V: Zo

spreekt

de

Heer, A: wij

dan

ken

God.

Homilie of overweging
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.

of Credo in unum Deum, ...
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Voorbede

&

t. NRL; m. F. Bullens

# 2
4 œ

Heer,

j j
œ œ

geef ons

œ œj œ
J

œ

œ

vre - de en vreug - de.

Bij een viering van Woord en gebed volgen nu de slotritus
of eventueel de communieviering (zie blz. 10).

EUCHARISTIE
BEREIDING VAN DE GAVEN
Bidt, broeders en zusters...
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
De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren.
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, omwil- altijd. Zijn offer is volbracht, Hij
le van uw heerlijkheid, en om sterft niet meer, Hij is het Lam
heil en genezing te vinden zul- dat werd gedood en toch in leven
len wij uw Naam verkondigen, blijft.
al onze dagen, maar vooral in Vreugde om het paasfeest vervult
deze tijd bezingen wij U. Want ons, mensen die op aarde wonen,
ons paaslam, Christus, is voor ons vreugde vervult de engelen in de
hemel, de machten en de krachgeslacht.
Hij houdt nooit op zich geheel en ten die U loven, die U dit lied
al voor ons te geven, Hij spreekt toejuichen zonder einde:
voor ons bij U ten beste, voor
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.
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of

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.

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.

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 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.

Want op de avond voor zijn lijden
AlsHij
wijonder
dan eten
nam
de1maaltijd brood

Verkondigen wij het mysterie van
het geloof.

& b 24 ‰ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ ‰ Jœ œ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ ‰ Jœ
Als wij dan e- ten van dit brood en drin- ken uit de- ze be- ker, verj j j
& b Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ ‰ œ œ œ ˙

m. B. Huijbers

kon - di- gen wij

de dood des He - ren
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tot- dat Hij komt.

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. 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.

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.

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.

Barmhartige Vader, schenk ons
de geest van liefde die in Jezus
was zodat de kerk, bemoedigd en
gesterkt, opbloeit tot nieuw leven.

Laat ons toe in de gemeenschap
van uw heiligen; dat wij met
Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
(met de heilige N.N.) en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar
uw Naam aanbidden en U prijzen
door Jezus Christus, onze Heer.

Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap
geroepen en begenadigd zijn,
rondom paus N. en onze bisschop N. Maak uw kerk te midden van een verdeelde wereld tot
een instrument dat geloofwaardig
en volhardend de eenheid en de
vrede dient.

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.

COMMUNIERITUS
Gebed des Heren
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.

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; - fiat
voluntas tua, - sicut in caelo, et in
terra. - Panem nostrum cotidianum
da nobis hodie; - et dimitte nobis
debita nostra, - sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

Verlos ons, Heer...

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.
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Vredesritus
Breken van het brood
of Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (herhalen)

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

Uitnodiging tot de communie
Zalig zij...
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communiezang
Gebed na de communie

SLOTRITUS
Zegen en wegzending

DANKGEBED COMMUNIEVIERING
t. NRL; m. Fl. v.d. Putt/M. Pirenne

Aan

U zij al le eer en

A

glo

men,

10

rie

a

tot in

men.

eeu wig heid.

in liefde gaf werd beeld van uw
liefde voor ons. – Acclamatie

God van de machten, in het delen van het brood herkennen wij
uw Zoon, onder ons aanwezig
als de Verrezene. Wek ook ons op
tot waarachtig leven. – Acclamatie

U komt aan het licht waar Jezus
verschijnt aan zijn leerlingen,
vrede schenkt en zonden vergeeft. Hij leeft onder ons, nodigt
ons uit in Hem te geloven en
schenkt ons zijn Geest. – Acclamatie

Wij prijzen U om uw Zoon Jezus
die weldoende rondging en opkwam voor zwakken en zieken.
Hij die zichzelf gaf ten einde toe
is onze weg ten leven geworden.

U hebt ons gemaakt tot mensen die leven uit nieuwe levenskracht om te gelijken op de
U hebt Jezus uit de doden doen nieuwe Adam, Jezus Christus, de
opstaan en Hem verheven aan Heer. Hij leeft met U tot in eeuuw rechterhand.
Hij
diealzichzelf
Aan
U zij
le eer enwigheid.
glo rie– Allen:
tot in eeu wig heid.
– Acclamatie

A

men,

a

men.

GEZANGEN

Psalm 67, 1
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œ
Refr. Heel de aar-de ju-belt en juicht voor de Heer, al - le-lu - ia,al - le - lu - ia!
#
j
j j
& œj œj œj œ œ œj œ œ œ Jœ Jœ # Jœ Jœ

1. Heel de aarde jubelt en juicht

1.
2.
3.
4.

Ja, heel de
Ja, God is
Hij is de
Laat al - le

aar - de moet
goed,
schenkt
God,
die
vol - ken uw

God wel prij - zen,
lo ons zijn ze - gen, toont
ons ver - blijd - de, die
al - macht vre - zen,
al -

j
#
j
œ œ
& # œJ œJ œ œ ‰ œ œJ J
1. mach - tig be - leid,
2. aan- schijn van licht,
3. nood heeft ver- staan;
zij
U
ge - wijd.
4.

# j
& œ Jœ

œ
J

om - dat
Hij gaat
die ons
Laat, Heer,

ven zijn
ons zijn
on - ze
ler lof

œ œ œ œ œ j
J J J J œœ

Hij steeds op won - de - re wij - ze
ons voor op
al
le we - gen,
een he - mels Paas- maal be - reid - de
uw naam be - zon - gen we - zen,

j j
œ œ œj

be - stuurt in
al - les
1.
zon - de
de
2. heeft uit
zon - der vrees door
3. en
eeu
al - ler
in
4.

t. M. Copier; m. L. Deiss

j j j
œ œ œ œ

ge - rech - tig - heid.
ons
ge - richt.
op
de
we - reld laat gaan.
wen
eeu - wig - heid.
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Refrein
Refrein
Refrein
Refrein

J

#
j j
& # œj œ œ œ ‰ œ
in de hoog

-

te

ste -

2. Beurtzang uit Psalm 118

œ
œ
Ik spreek U
uit,
j j t. Vijftig
j
m. B. Huijbers
œ œ œj Psalmen;
œ œ ‰

ken.

Mijn Godikzijt
Gij, U
ik danken
God, U in de
steken.
noem
uwwilNaam,
zomijn
- waar
als hoogte
ik
leef.
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam, zowaar als ik leef.

# #Refrein:
3 j Allen
j j ‰ j j j œ œj j j j j
& 8œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Mijn God zijt Gij,

U wil ik dan-ken zowaar

als ik leef.

‰

## 3
j œj œj œj œ
œ œ œ œ
j
j
&
8
œ
J Jte J
J Beter
Beter te schuilen
œ œbij God, dan te vertrouwen op mensen.
schuilen1.bijIkGod,
op macht.
wasdan
gete- vertrouwen
van - gen en
riep: – Refrein
God.
En Hij
#
j
j
Ik was#geslagen,
maar
God
heeft
mij
overeind
geholpen.
Ik
zal
œ
‰ zijtœ Gij,œU wilœiknietœ
œ Hij
œ
& ikœJ zal leven,
œ
œ
sterven,
tilt
mij
op.
–
Mijn
God
J
J U Juit, IkJnoemJ uw
J
danken,heeft
mijn mij
God, Ugein de
hoogte steken. Ik spreek
- ant - woord.
Hij heeft mij
de
Naam,
zowaarj als ik leef. – Refrein
j
j
#
j j jœ œ œ œ œ œ j
De
reisgenoot
‰
œis onze
&Heer# isœJ onze
œ m. T. Tallis
œ œreisgenoot
œt. J. Zijlstra;
œ J J J J
3. De Heer
andereruim-te
melodie: Wij
in uwkomt
licht voor mij
getreden
- ge-biddend
ven, Hij
op als een vriend. Refrein
# c
j
& # # 3 ˙ œ œ j œ .j œ j œ j œ œ œ œ œ œ œ
œ
&
8DeœjHeerœj isœ onœ - zeœ reis œ- ge - œ noot, J HijJ dieJœ ons
J
1.
lan - -gelen wegbij onsGod,
licht,dan de Schrift
o -2.
2. Zo
Be -valt
ter een
te schui
te ver
De
a - vond daalt, blijf bij
ons Heer! Hij
zet zich
3.
# Wij ke - ren naar Je - ru - za - lem, ons bran - dend
4.
& # # œJ Jœ œJ œ , œœj œj ‰ ‰ œJ Jœ Jœ
& œtrou -œwen œ op œ menœ - sen. œ œ œ Be -œ ter œ te œ
j
# # œ ge -j zel -jschap bood
en
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&
8
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5. De Heer is waarlijk opgestaan

#
& # œ
1.
2.
3.

De
Gij
De

œ

t. J.C. van Leeuwen; m. 1623 (Keulen)

œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

#
& # Œœ œ

œ œ œ œ œ

1.
2.
3.

˙ œ œ ˙ ˙

Nu breekt de nieu - we len - te
aan, al - le - lu - ja.
de schep - ping is om U ver - blijd, al - le - lu - ja.
Hij maakt ons in zijn lief - de
vrij, al - le - lu - ja.

Want Je - zus, on - ze
De mor - gen van de
Hij roept ons naar zijn

#
& # Œ œ œ
1.
2.
3.

˙

Heer is waar - lijk op - ge - staan, al - le - lu - ja.
die de Vorst van vre - de zijt, al - le - lu - ja,
Heer her - won zijn heer - schap - pij, al - le - lu - ja.
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˙ œ œ ˙
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˙

Ko - ning groot,
eer - ste dag,
pa - ra - dijs,

œ œ ˙ ˙

al - le - lu - ja,
al - le - lu - ja,
al - le - lu - ja.

œ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙

ver - rees
in glo - rie van de dood, al - le - lu - ja.
zijt Gij
ver - re - zen uit uw graf, al - le - lu - ja.
Zijn Woord en Brood zijn on - ze spijs, al - le - lu - ja.

# œ
& # œ ˙

˙ œ œ ˙

1-3. Al - le - lu - ja,

˙

al - le - lu - ja,
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al - le - lu - ja.

6. Alleluia, wij heffen ‘t aan
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7. Aanbidt en dankt
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˙

œ

˙

œ

˙
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˙
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blij - de
dag,
door
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1. En
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ik
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2. Zingt nu
met vreugd' zo
zing
3. Zijn
bitt' - re
dood schonk ons

1. mijn
2. het
3. zo

œ

le
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ge - staan.
voor - zag.
ge - boet.
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-
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-

ia!
ia.
ia.

t. P. Stroux; m. 16e eeuw

œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ

1. Aan - bidt en dankt uw Va - der, God, die leeft van eeu- wig - heid. Aan
2. Aan - bidt en dankt de Ko-nings- zoon, die in de we- reld kwam en

&

###

œ œœœ œ
œ œ

,

œ œ œœ œ œ œ

˙. œ œ

1. Hem be - hoort het ko - ning- schap en al - le heer- lijk - heid. Ver 2. al de zon - den van zijn volk ge- hoor- zaam op zich nam. Nu

### œ œ œ œ œ . j œ , œ œ œ œ œ
œ
œ
&

˙. œ

1. kon - digt Hem en looft zijn Naam, be - zingt zijn won- der - macht. Dan
2. no - digt Hij zijn men - sen uit op t gro - te ko- nings- feest. En

&

###

œ œœ œ œ
œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ ˙.

1. zal op aar - de vre - de zijn voor wie zijn hulp ver- wacht.
2. waar Hij leeft aan Va - ders hand, daar heerst een goe - de geest.
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LATIJNSE GEZANGEN
Introitus Psalm 66
Iubilate Deo, omnis terra, alleluia: psalmum dicite nomini
eius, alleluia: date gloriam laudi
eius, alleluia, alleluia, alleluia.
1e Alleluia Lucas 24
Alleluia, alleluia.
Cognoverunt discipuli Dominum
Iesum in fractione panis. Alleluia.
2e Alleluia Lucas 24
Alleluia, alleluia.
Oportebat pati Christum, et 
resurgere a mortuis: et ita intrare
in gloriam suam. Alleluia.

Jubelt voor God, alle landen ter
aarde, alleluia, bezingt de heerlijkheid van zijn Naam, alleluia, brengt
Hem uw hulde, alleluia, alleluia,
alleluia.
Alleluia, alleluia,
De leerlingen herkenden de Heer
Jezus aan het breken van het brood.
Alleluia.
Alleluia, alleluia.

Christus moest lijden en verrijzen
uit de doden, en zo zijn heerlijkheid
binnengaan. Alleluia.

Offertorium Psalm 146
Lauda anima mea, Dominum:
laudabo Dominum in vita mea:
psallam Deo meo, quamdiu ero,
alleluia.

Loof, mijn ziel, de Heer; ik zal de
Heer loven heel mijn leven lang;
zingen voor mijn God, zolang ik
leef, alleluia.

Communio Lucas 24
Surrexit Dominus, et apparuit
Petro. Alleluia.

De Heer is verrezen en aan Petrus
verschenen, alleluia.
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Bezinning

De onvolmaakte gemeenschap

In werkelijkheid is de enige perfecte gemeenschap een
onvolmaakte. In de loop van de geschiedenis treft me
regelmatig bewegingen aan die het motto ‘een kerk voor de
reinen, een reine kerk’ in hun vaandel voeren. Maar geen
enkele van de bewegingen heeft het gehaald. Natuurlijk zijn er
hervormingen nodig, maar een hervorming is iets anders dan
geloven in de mogelijkheid van een engelachtige gemeenschap.
Echte christelijke gemeenschap is er altijd een waar men
moet strijden om elkaar te begrijpen, te aanvaarden en lief te
hebben, niettegenstaande onze verschillen, onze fouten en onze
menselijkheid. Laten we ons niet verggissen door te menen dat
men buiten de eigen gemeenschap moet zijn om fijne relaties te
hebben. Het is gemakkelijk om voor enkele uren of een beperkte
tijd fijne relaties te hebben met anderen, maar het is moeilijk
om met anderen dag in dag uit samen te leven. En dat is overal
zo; de rest is illusie. Een goede gemeenschap is die waar men wil
samenwerken met anderen zoals zij zijn. Gemeenschapsleven is
een voortdurend ontwikkelingsproces.
T.J. van Bavel, Charisma: gemeenschap

Het kleed van Christus
De gemeenschap onder de christenen proberen zichtbaar te
maken, houdt in dat wij van binnenuit standhouden, zoals ook
ieder mens slechts van binnenuit veranderd kan worden, nooit
door berispingen die van buitenaf komen. Hard optreden en het
uitoefenen van repressies hebben altijd tot chantage geleid en
de menselijke vrijheid aangetast.
Banden van gemeenschap herstellen is al het ware draden –
soms kan zelfs één enkele draad voldoende zijn – met elkaar
verweven; dit weefsel, of ons daarvan bewust zijn of niet, is het
kleed van Christus, de kerk.
Frère Roger Schutz, Weg van een liefde

