TWEEDE ZONDAG VAN PASEN

Thema:
“Ik ben het!”

zondag 24 april 2022

PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE
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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied LIED AAN HET LICHT
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2.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt,
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
L.

Zusters en broeders, welkom bij deze viering
Christus herkennen én volgen, daar gaat het vandaag om.
Wij herkennen Hem aan zijn wonden,
en zien Hem in onze lijdende medemens.
Dat is de kern van barmhartigheid;
barmhartigheid waarmee wij anderen kunnen genezen.
Moge deze viering ons hiertoe inspireren.

Gebed om vergeving
P.

Omdat we geen volmaakte mensen zijn
en zelf ook wonden hebben opgelopen,
lukt het ons niet altijd om barmhartig te zijn
zoals Christus ons heeft voorgeleefd.
Staan wij hier een moment bij stil
en leggen we onze tekortkomingen neer bij God,
wetende dat wij altijd opnieuw mogen beginnen.
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A.

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.

P.

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

Heer ontferm U
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Eer aan God
P.

Pasen, Pasen! nog eens Pasen!
Voor alle mensen: Pasen.
Jezus Christus, onze God.
Hij is de dood vooruit.
Geen woorden genoeg
om Hem te bezingen.

A.

Een engelenlied.
Laat de hemel zingen
wat wij niet kunnen,
wij, onmachtige dienaren van God.

P.

Jezus. mens op aarde,
geboren uit Maria,
vervuld van Gods Geest,
U gaf uw leven weg,
U aanvaardde het kruis,
de dood van de schande.

A.

Wat kunnen wij teruggeven?
Woorden die U eren,
monden die U belijden,
lippen die uw naam uitspreken.

P.

Glorie aan U,
glorie aan de gedoopte Zoon,
glorie aan de gekruisigde mens,
glorie aan de begraven dode,
glorie aan de verrezen Heer.
U bent de opstanding.
Glorie aan U,
met de Vader, oorsprong aller dingen,
met de goede Geest die levend maakt,
vandaag en altijd zonder einde.

Gebed
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God, Gij hebt uw Zoon verheerlijkt;
in Hem zijn wij herboren, en zijn vrede wenst Gij ons toe.
Vervul ons van geloof in zijn aanwezigheid;
maak ons één van hart en laat ons wonen in zijn vrede.
Hij die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest, God,
door de eeuwen der eeuwen. Amen.
DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
L.

Als wij Jezus kunnen herkennen
en een plek weten te geven in ons leven,
dan kunnen er wonderen geschieden.
Openen we daarom onze oren en harten
voor wat Gods Woord ons over Hem vertelt.

Eerste lezing
Uit de Handelingen der Apostelen (Handelingen 5,12-16)
Door de handen van de apostelen
geschieden er vele wondertekenen onder het volk.
Allen waren eensgezind en kwamen tezamen
in de Zuilengang van Salomo.
Van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen,
hoezeer het volk hen ook prees.
Steeds meer geloofden er in de Heer; mannen zowel als
vrouwen sloten zich in grote groepen bij hen aan.
Men bracht zelfs de zieken op straat; ze werden neergelegd,
de een op een bed, de ander op een draagbaar,
in de hoop dat als Petrus voorbijging
tenminste zijn schaduw op een van hen zou vallen.
Zelfs uit de steden rondom Jeruzalem
stroomden de mensen toe.
Zij brachten zieken mee
en mensen die van onreine geesten te lijden hadden,
en allen werden genezen.
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Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm

Psalm 118III
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Tweede lezing
Uit het Boek van de Openbaring (1, 9-11a,12-13,17-19)
Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking
en het koninkrijk en de verwachting van Jezus,
ik bevond mij op het eiland Patmos
omwille van het woord Gods en het getuigenis over Jezus.
Ik raakte in geestvervoering op de dag des Heren,
en ik hoorde achter mij een stem, luid als een trompet,
die riep: “Schrijf op wat ge ziet in een boek,
en stuur het aan de zeven kerken”
Ik keerde mij om om te zien wie mij had aangesproken.
En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden luchters,
en tussen de luchters iemand als een mensenzoon,
gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte,
het middel omgord met een gouden gordel.
Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten.
Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en sprak:
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“Vrees niet. Ik ben het, de eerste en de laatste,
de levende. Ik was dood, en zie,
Ik leef in de eeuwen der eeuwen.
En Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
Schrijf dan op wat gij gezien hebt,
en wat nu is en wat geschieden zal na dezen.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie IK BEN DE VERRIJZENIS

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes 20,19-31
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.
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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 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 kan leggen,
zal ik zeker niet geloven".
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen
en nu was Tomas erbij.
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,
welke 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.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie LOF EN HEERLIJKHEID
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Overweging
Lied BLEIB BEI UNS, HERR (Michael Praetorius)
Bleib bei uns, Herr, denn es will Abend werden,
laß dein Licht leuchten auch zu unsern Zeiten,
dafür wir deinen Namen wolln loben ewig, Amen.
Blijf bij ons Heer, want het wordt avond,
Laat uw licht schijnen, ook over onze tijd
Daarvoor loven we Uw naam voor eeuwig, Amen
Geloofsbelijdenis
P.

Ik geloof in God, de Schepper van wereld en leven.

A.

Hij heeft de mensen uitgenodigd
om Zijn schepping te voltooien.

P.

Ik geloof in Jezus,
Zoon van God en Zoon van mensen.
Hij verkondigde Gods blijde Boodschap
in Woord en Daad.

A.

Zijn leven was liefde en verzoening,
dienstbaarheid en zichzelf weggeven in de dood.
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Midden in de dood werd Hij door God geroepen tot leven.
P.

Ik geloof in de Geest van God,
die woonde in Jezus Christus.

A.

Hij is de Geest die ons nu nog aandrijft
het werk van Jezus te voltooien.

P.

Ik geloof in de gemeenschap van Christenen
en van alle mensen van goede wil,
dat zij elkaar tot hulp en steun zijn.

A.

Ik geloof in steeds nieuwe mogelijkheden:
een wereld zonder oorlog, haat en angst.
Een wereld van liefde, vrede en rechtvaardigheid.
Ik geloof in een zinvol leven op aarde
en ook in een toekomst na onze dood,
steeds veilig geborgen in Gods hand. Amen.

Voorbede
P.

Barmhartige God,
wetende dat U zich altijd over uw kinderen ontfermt,
bidden wij tot U:

L.

Voor allen die te lijden hebben
vanwege ziekte, verlies, gebrek:
dat zij verlichting van hun lijden mogen ondervinden;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

A.
L.

A.

Voor alle professionals, mantelzorgers en vrijwilligers,
die zich inzetten voor het welzijn van anderen:
dat bestuurders hun enorme inspanningen
op waarde weten te schatten
en zich inzetten om hun last te verlichten;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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L.

A.

Voor onze eigen geloofsgemeenschap:
dat zij een pleisterplaats mag zijn voor allen van goede wil;
en bidden wij tenslotte voor onszelf:
dat wij, ondanks onze eigen wonden,
leren om barmhartig te zijn;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

Barmhartige God, dit, en alles wat ons bezighoudt,
onze vreugde en ons verdriet, leggen wij bij U neer.
Wij bidden U:
verhoor onze gebeden
door Christus, onze Heer. Amen.

COMMUNIEVIERING
Klaarmaken van de altaartafel
Tafellied HEER, LAAT UW WOORD ONS LEIDEN
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2.

Gij zijt de Weg en Waarheid.
Schenk ons in volle klaarheid
uw Woord als daag’lijks brood.
Geef ons uw licht en leven.
Leer ons aan ieder geven
uw grote liefde tot de dood.

Communiegebed
P.

In verbondenheid met hen die de Eucharistie hebben gevierd,
mogen wij ons voorbereiden op de Communie.

P.

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.
Aan U zij alle eer en glorie tot in eeuwigheid.

A.
P.

A.
P.

A.

Wij prijzen U om uw Zoon Jezus
die weldoende rondging
en opkwam voor zwakken en zieken.
Hij die zichzelf gaf ten einde toe
in onze weg ten leven geworden.
Aan U zij alle eer en glorie tot in eeuwigheid.
U hebt Jezus uit de doden doen opstaan
en Hem verheven aan uw rechterhand.
Hij die zichzelf in liefde gaf
werd beeld van uw liefde voor ons.
Aan U zij alle eer en glorie tot in eeuwigheid.
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P.

A.
P.

A.
P.

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.
Aan U zij alle eer en glorie tot in eeuwigheid.
U hebt ons gemaakt tot mensen
die leven uit nieuwe levenskracht
om te gelijken op de nieuwe Adam,
Jezus Christus, de Heer.
Hij leeft met U tot in eeuwigheid.
Amen.
Laten wij zingend bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

(mel. Rimsky-Karsakov)
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
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 vredewens
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P.

Als iedereen oog zou hebben voor elkaars wonden
en barmhartig zou handelen,
zou er geen onderlinge strijd meer zijn.
Bidden wij daarom:

A.

Heer Jezus Christus,
help ons om ons niet af te sluiten voor de noden van anderen.
Open onze ogen, oren en harten
opdat wij U zullen herkennen in onze lijdende medemens.
Schenk ons de gave van barmhartigheid
opdat het ooit echt vrede mag zijn.
Amen.

P.
A.

De vrede van de Opgestane, Jezus Christus, zij met u allen.
En met uw geest.

P.

Geef elkaar een teken van vrede!

Uitnodiging tot de communie
P.
A.

Zalig zij die genodigd zijn aan 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 spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.

Communielied BREAD OF THE WORLD

(Reginald Heber. Arr. Alan Bullard)
Bread of the world in mercy broken,
wine of the soul in mercy shed,
by whom the words of life were spoken,
and in whose death our sins are dead.
Look on the heart by sorrow broken,
look on the tears by sinners shed;
and be thy feast to us the token
that by thy grace our souls are fed.
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Brood van de wereld, in genade gebroken,
Wijn van de ziel, in genade gevloeid,
Door wie de woorden van het leven werden gesproken
en in wiens dood onze zonden ook zijn gestorven.
Kijk naar het hart dat door smart gebroken is,
kijk naar de tranen die zondaars laten vloeien
En laat uw feest voor ons het teken zijn
dat onze zielen worden gevoed door uw genade.

Ter overdenking
Thomas, Thomas kom eens hier,
waarom twijfel je aan mij?
Zie mijn littekens en wonden,
Steek je handen in mijn zij!
Waarom wilde je niet geloven,
dat ik het werkelijk ook Ben,
Ik kom door jouw gesloten deuren,
omdat ik van je hou en ken.
Want zalig zijn zij die wel geloven,
ook al hebben ze mij niet gezien,
dus zeg niet steeds in ongeloof,
eerst voelen, dan geloven misschien!
En zo heeft Thomas moeten leren,
dat geloof voorop moet staan,
ook al wil hij tastbare bewijzen,
dan nog biedt Jezus hem Vrede aan.
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Gebed na de communie
Heer, Gij zijt midden onder ons gekomen
in Jezus, uw verrezen Zoon.
In het breken van het brood hebben wij Hem gelovig herkend.
Wij vragen U:
leer ons van dit geloof getuigen
bij allen die met ons door het leven gaan,
en vervul ons van uw vreugde.
Door Christus, onze Heer. Amen.
SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zegenbede en zending
P.

Laten wij van hier gaan
als barmhartige mensen
die het welzijn van anderen
hoog in het vaandel hebben staan.
Mogen wij voor hen een zegen zijn.
Vragen wij daartoe de zegen van God.

P.
A.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

P.
A.

Zegene ons de almachtige God,
de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

P.
A.

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.
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Slotlied WIJ BIDDEN U OM VREDE

2.

Wij bidden U om wijsheid en vragen U om licht
dat mensen ogen opent en op elkander richt.

3.

Wij bidden U om zegen en vragen om het woord
dat mensen weer verenigt en naar de vrijheid voert.

4.

Wij bidden U om adem en vragen om uw geest
die mensen doet herleven en ons van schuld geneest.

5.

Wij bidden om verhoring en vragen U altijd
dat mensen mogen weten dat Gij hun Vader zijt.

DE WEEK VAN ZONDAG 24 APRIL - ZONDAG 1 MEI
VIERINGEN
Zondag 24-4

10.00 uur:

Donderdag 27-4

09.00 uur:

Vrijdag 28-4

09.00 uur:

Zondag 1-5

10.00 uur:

Woord- en Communieviering
(Ps. Ans Dekker)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)

GEBEDSINTENTIES
Zondag 10:00 uur
Om zegen over onze parochie
Voor Piet Wijnker en Corry Wijnker – Kroft
Voor familie en vrienden
Voor Willem van den Berg en Els van den Berg-Smit
Voor levende en overleden familie Lageweg – Wallekers
Voor Anneke Bracco Gartner – Korsen
Voor Henk Kroft en familie
Donderdag 09:00 uur Voor Thea Prins
Vrijdag 09:00 uur Voor Tiny Westerveld
Voor onze dopelingen: Florien en Mathieu van der Weijden
ZIEKEN
Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis
OVERLEDENEN
AGENDA
Vrijdag 29 april om 18.45 uur: 1e communiebijeenkomst

Bij het verlaten van het kerkgebouw
is er gelegenheid voor de collecte

(geldig t/m 10 mei)
Hebt u geen los geld bij U?
Scan dan bovenstaande code voor de collecte

