TWEEDE PAASDAG

Thema: Getuigen van hoop, leven en liefde

Maandag 18 april 2022

PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE

OPENING VAN DE DIENST
Openingslied CHRISTUS DIE VERREZEN IS
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2.

Christus brak de slavernij,
brak de donk'rè dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij
Adams dood verslagen.

Refrein
3.

Christus die verrezen is,
straalt van eeuwig leven;
't maal van zijn gedachtenis
zal dat ons ook geven.

Refrein
Lichtritus
L.

God van Leven en Licht,
als teken van Christus die verrezen is,
steken wij de nieuwe Paaskaars voor U aan.
Een jaar lang zal hij ons baken zijn
om te weten dat uw Licht duisternis verdrijft.
Alpha en Omega, begin en eind,
in deze kaars met wierookkorrels ingekerfd,
spreken van onze levenslange verbondenheid
met de opgestane Heer.
Wij bidden U:

A.

Laat Christus die verrezen is ons hoop en leven geven,
nu met Pasen en alle dagen van ons leven. Amen

Inleidend woord
L.

Als wij iets bijzonders meemaken in ons leven dan zijn wij daar
vol van en kunnen wij niet anders dan hierover vertellen.
Het feest van Pasen is zo’n bijzondere ervaring, ten minste:
dat was het in de tijd van Jezus en daar worden wij bij
betrokken. Alles wat wij hoorden over Jezus’ leven, dood en
verrijzenis kan ons vervullen met vrees en grote vreugde.
Als dat zo is, dan worden wij op weg gestuurd zoals de
vrouwen, de eerste getuigen, en de apostelen.
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Vandaag ontvangen wij bemoediging
om vrijmoedig te getuigen van de hoop die in ons leeft.
Gebed om vergeving
P.

Wij bidden om licht van Pasen in ons bestaan, om Gods
nabijheid en ontferming.
Heer, die ons leidt opdat wij leven, ontferm U over ons.

A.

Heer, ontferm U over ons.

P.

Christus, die ons redt van de dood, ontferm U over ons.

A.

Christus, ontferm U over ons.

P.

Heer, die ons de weg in het leven wijst, ontferm U over ons.

A.

Heer, ontferm U over ons.

P.

Moge de Algoede zich over ons ontfermen,
onze tekorten vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven.

A.

Amen.

Eer aan God
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,
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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.
Gebed
God, Bron van leven,
U schenkt steeds nieuwe kinderen aan uw kerk.
Geef dat uw dienaren in hun levenswijze trouw blijven
aan het sacrament dat zij in geloof hebben ontvangen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
L.

Luisteren wij naar het Woord, opdat de vrijmoedigheid
van Petrus en de vreugde van de vrouwen ons inspireert
om op te staan en te getuigen van de levende Heer.

Eerste lezing
Uit de Handelingen van de Apostelen (2,14,22-32)
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Op Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en verhief zijn
stem om het woord tot hen te richten:
"Gij allen, mannen van Israël, luistert naar deze woorden:
Jezus de Nazareeër 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 de 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 jubelt mijn mond
van vreugde; ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop,
omdat Gij mijn ziel niet over zult laten 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".
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God

Antwoordpsalm PSALM 16
L.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht,
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
Ik vind geen geluk buiten U.
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De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.
A.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.

L.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

A.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.

L.

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.

A.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.

L.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

A.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.

Alleluia
L.
A.

Alleluia.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt.
Wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs 28,8-15
In die tijd gingen de vrouwen terstond weg van het graf met
vrees en grote vreugde, en zij haastten zich het nieuws aan
zijn leerlingen over te brengen.
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En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zeide: "Weest gegroet".
Zij traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden
Hem. Toen sprak Jezus tot hen: "Weest niet bevreesd.
Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen
dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze Mij zien."
Terwijl de vrouwen nog onderweg waren,
gingen enkelen van de bewakers naar de stad en
berichtten aan de hogepriesters alles wat er was voorgevallen.
Dezen hielden een bijeenkomst met de oudsten
en, na overleg, gaven ze aan de soldaten een flinke som geld
met de opdracht:
"Zegt maar: Zijn leerlingen zijn Hem in de nacht komen stelen
terwijl wij sliepen. En mocht dit soms de landvoogd ter ore
komen, dan zullen wij hem wel kalmeren en ervoor zorgen dat
gij geen last krijgt".
Zij namen het geld aan en deden zoals hun voorgezegd was.
Dit verhaal is onder de Joden verder verteld
tot op de dag van vandaag.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Overweging
Geloofsbelijdenis
P.

Ik geloof in God de almachtige Vader,

A.

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
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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
P.

Barmhartige, Gij die de God van alle leven zijt, hoor ons
bidden.

L.

God, wij bidden U voor al uw mensen
die in de dood verloren zijn geraakt,
hun namen vergeten, hun leven onbekend;
bewaar hen in uw liefde
laat ons bidden...

A.

Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.

L.

God, wij bidden U voor al uw mensen
die in deze wereld neergeslagen worden,
gemarteld, tot vertwijfeling gebracht.
Laat hen niet zonder hoop en bewaar hen in uw liefde
laat ons bidden...

A.

Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.

L.

God, wij bidden U voor al uw mensen
die het hart hebben uw Mensenzoon te volgen
op weg naar een wereld die U voor ogen staat.
Geef kracht aan de hoop die in hen leeft
en bewaar hen in uw liefde.
laat ons bidden...

A.

Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.

L.

God, wij bidden U voor onszelf
dat wij durven geloven in de levende Heer,
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dat wij durven getuigen van zijn blijvende aanwezigheid
die alles doordringt en nieuw maakt:
laat ons bidden…
A.

Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap –

P.

Almachtige God, verhoor onze gebeden
op voorspraak van Jezus, de verrezen Heer.
In Hem geloven wij, op Hem hopen wij,
zijn voorbeeld is onze gids
naar het leven in uw nabijheid
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Collecte en klaarmaken van de altaartafel
Tafellied NUNC DIMITTIS – Geoffrey Burgon
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace,
according to thy word:
For mine eyes have seen thy salvation,
Which thou hast pre pa red before the face of all people:
To be a light to lighten the Gentiles,
and to be the glory of thy people Israel.
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost:
As it was in the beginning is now and ever shall be;
world without end. Amen.
Oproep tot gebed
P.

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

A.

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, wij bidden U:
aanvaard de gaven van uw volk.
Mogen allen die door de belijdenis van uw Naam
en door het doopsel tot nieuw leven zijn gekomen,
het eeuwig geluk bereiken.
Door Christus, onze Heer.
Eucharistisch gebed (2-b)
Allen gaan staan
P.

De Heer zal bij u zijn.

A.

De Heer zal u bewaren.

P.

Verheft uw hart.

A.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

P.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

A.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

P.

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, 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,
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de machten en de krachten die U loven,
die U dit lied toejuichen zonder einde:
A.

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.

P.

Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron,
uit U stroomt alle heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze
gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot Lichaam en
Bloed van Jezus Christus, uw Zoon.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde,
nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt"
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen,
dankte U opnieuw, reikte 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."
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

A.

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

P.

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild,
dat uw Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader,
en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven:
dit brood dat leven geeft
en deze beker die ons redde van de dood.
Wij danken U,
omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden
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voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden.
Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en Bloed van uw
eerstgeboren Zoon, en vragen u met aandrang,
dat wij naar elkaar toe groeien
door de kracht van uw heilige Geest.
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde.
Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop
van Rome, Franciscus, onze paus, in eenheid met Johannes
onze bisschop,
en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.
Gedenk ook onze broeders en zusters
die door de dood heen zijn gegaan,
en leven in de verwachting der verrijzenis.
Gedenk alle mensen die gestorven zijn.
Neem hen op in uw barmhartigheid
en laat hen treden in de luister van uw aanschijn.
Neem ook ons allen op in uw liefde.
Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon,
met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in
uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven.
Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven
in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon,
aanhouden tot in uw heerlijkheid.
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.
P.

Laten wij bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

A.

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
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zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
P.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst
van Jezus, Messias, uw Zoon.

A.

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

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens
P.

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.

A.

Amen

P.

De vrede des Heren zij altijd met u.

A.

En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede

Lam Gods
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.
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Uitnodiging tot de communie
P.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

A.

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

Communielied THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU
1.

The Lord bless you 'and keep you
The glorious Lord shall make shine his face on you .

Refr; He sHall be gracious to you.
The Lord lift up his countenance upon you,
And give you peace.
2.

God's hand always lead you.
The glorious Lord shall hold you in his hands whatever you
may do.

Refr;
De Heer zegent en behoedt je.
1.

De heer zegent je en behoedt je
De almachtige zal zijn aangezicht over je doen lichten.

Refr; Hij zal je genadig zijn.
De Heer zal zijn aangezicht naar je richten
en je vrede geven.
2.

Refr.:

God's hand zal je altijd leiden
De Almachtige Heer zal je, wat je ook doet, in zijn handen
houden.
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Gebed na de communie
P.

Heer, moge de genade van dit paasmysterie
overvloedig vrucht in ons dragen.
Wij vragen U:
laat ons uw gaven waardig zijn,
nu Gij ons hebt geplaatst op de weg van het eeuwig heil.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zegen en zending
P.

De vrouwen die Jezus ontmoeten,
staan aan het begin van een lange keten van mensen
die het verhaal van leven en liefde doorvertellen,
die dit verhaal van leven en liefde voortleven.
Wij zijn de volgende schakel in deze keten:
dus: Ga en breng licht, leven en liefde aan allen die je
ontmoet,
dan zijn we een zegen voor elkaar
en mogen we ons gezegend weten door de Eeuwige die is:
Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen.

A.

Amen.

P.

Gaat nu allen heen in vrede.

A.

Wij danken God.
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Slotlied GA MEE MET ONS

2.

Ga mee ·met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

3.

Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop
houdt steeds in ons de toekomstmens ten doop.

De week van zaterdag 16 april t/m vrijdag 22 april 2022
BIJZONDER:
Paaszaterdag 16 april 21.00 uur: Paaswake (Ps. Rob Verhaegh)
Zondag 1e Paasdag 10.00 uur: Euch.viering (Ps. Rob Verhaegh)
Maandag 2e Paasdag 10.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)
Donderdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)
Vrijdag
09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)
Zondag

10.00 uur: Woord en Communieviering (Ps. Ans Dekker)

GEBEDSINTENTIES:
1e Paasdag
Zondag 10.00 uur:
Om zegen over onze parochie; Voor Annette Vorderhake – Sikkenk;
Voor Johannes van Erp; Voor Wies IJsselmuiden en familie; Voor de
levenden en overleden familie van den Brink; Voor Wim Zwartkruis en
Mia Zwartkruis – Schreuder en overleden ouders en familie; Voor familie
en vrienden; Voor Hendrikus Vijn; Voor Elisabeth Steegmans –
Koenraad; Voor Johannes Kapiteijn Van Abswoude; Voor Lidy
Vastenhout van Vessum en Ton van Vessum; Voor Monja Bosma –
Teeuwen; Voor Rita van Bruggen – Thoolen; Voor Hen van Bruggen;
Voor Piet Kooiman
2e Paasdag
Maandag 10.00 uur:
Donderdag 09.00 uur: Voor overleden familie van Zonneveld;
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.
OVERLEDENEN: Aad Overgaauw.
AGENDA:
Woensdag 20 april om 20.00 uur: ouderavond 1e communie
Vrijdag
22 april om 18.45 uur: 1e communiebijeenkomst

geldig t/m 10 mei 2022

Heeft u geen los geld bij u?
Scan dan deze code
voor de collecte.
Dank u wel.

