DERDE ZONDAG VAN PASEN

Thema: “De Heer is overal. Herken je Hem?”
Daarop zei Jezus: “Kom nu en eet”.
Geen enkele leerling durfde hem te vragen:
“Wie bent u? Ze wisten nu dat het de Heer was.
zondag 1 mei 2022

PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE
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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied CHRISTUS DIE VERREZEN IS

2.

3.

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

Refrein.

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

Refrein

2
Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
L.

Het is vandaag de derde zondag van Pasen.
Pasen wordt vijftig dagen lang gevierd,
niet alleen vanwege het feestelijk karakter van Pasen
maar ook opdat wij, mensen van onze tijd,
de verwonderlijke gebeurtenis van Pasen ten volle kunnen
verwerken.
De paastijd is een soort verwerkingstijd.
Alle 'ins and outs' van wat Jezus ons gebracht heeft,
komen opnieuw aan bod in de tijd tussen
Pasen en Pinksteren.
Bijzonder is dat Jezus - ná zijn Opwekking uit de doden zijn leerlingen opdracht geeft te doen zoals Hij:
mensen met elkaar verbinden.
Wat Hij aan zijn léérlingen opdraagt,
doet Hij vandaag aan ons.

Schuldbelijdenis
P.

Vaak aarzelen we,
we aarzelen om te doen wat van ons verwacht wordt,
door mensen, door God.
Keren we ons om, vragen we kracht tot deze omkeer
en wenden wij ons tot de Barmhartige om vergeving.

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.
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P.
A.

Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

P.
A.

Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

P.
A.

Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

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,
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.
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Gebed
Heer God, door de profeten hebt Gij tot ons gesproken
en in Jezus, uw Zoon is hun woord tot vervulling gebracht.
Wij danken U om het levende woord, onze verrezen Heer,
en vragen: open onze ogen voor Hem die met ons door het
leven gaat; open onze oren voor Hem
die tot ons spreekt in het evangelie;
maak onze geest toegankelijk
voor het begrijpen van de Schriften.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
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.

Wat ons is toevertrouwd, daarvan moeten wij getuigen.
Luisteren we met ons hart naar het Woord van God.

Eerste lezing
Uit de Handelingen der Apostelen, 5,27b-32, 40b-41
In die dagen ondervroeg de hogepriester de apostelen:
"Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden in de naam van
Jezus onderricht te geven?
Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer.
Bovendien wilt U ons het bloed van die man aanrekenen."
Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord:
Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.
De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan
wie U zich vergrepen hebt door Hem aan het kruis te slaan.
Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven aan zijn
rechterhand om aan Israël bekering en kwijtschelding van
zonden te schenken.
Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest, die
God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen."
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Maar men verbood de apostelen te spreken in de naam van
Jezus en stelden hen in vrijheid. Zij verlieten de Hoge Raad,
verheugd dat ze waardig bevonden waren smaad te lijden
omwille van Jezus' naam.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm
Psalm 30, 2.4.5-6.11-12a.13b
L.

U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd,
Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren.
Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost,
Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen.

A.

U zal ik loven, Heer,
want Gij hebt mij bevrijd.

L.

Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen,
en dankt zijn Naam die hoogverheven is.
Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang,
de avond brengt geween, de ochtend blijdschap.

A.

U zal ik loven, Heer,
want Gij hebt mij bevrijd.

L.

Heer, luister en ontferm U over mij,
mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd,
U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.

A.

U zal ik loven, Heer,
want Gij hebt mij bevrijd.

Tweede lezing
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Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes 5,11-14
Ik, Johannes, zag toe en hoorde de stem van talloze engelen
rondom de troon en de stem van levende wezens en van de
oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en
duizenden duizendtallen en zij riepen luid:
‘Waardig is het lam dat geslacht werd te ontvangen de macht
en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, en eer en heerlijkheid
en lof’.
En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de
aarde en in de zee, het ganse heelal hoorde ik roepen:
‘Aan Hem die gezeten is op de troon en aan het lam zij de lof
en de eer en de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen’.
En de vier levende wezens zeiden: ‘Amen’
En de oudsten vielen in aanbidding neer.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Alleluja
L.

Alleluja.
Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen
te gaan?

A.

Alleluja.

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes 21,1-19
In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen bij het
meer van Tiberias.
De verschijning verliep als volgt:
er waren bijeen:
Simon Petrus, Tomas, die ook Dídymus genoemd wordt,
Natánaël uit Kana in Galilea,
de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen.
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Simon Petrus zei tot hen:
"Ik ga vissen!" Zij antwoordden: "Dan gaan wij mee".
Zij gingen dus op weg en klommen in de boot maar zij vingen
die nacht niets.
Toen het reeds morgen begon te worden stond Jezus aan het
strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.
Jezus sprak hen aan:
"Vrienden, hebben jullie soms wat vis?"
"Neen", zeiden ze. Toen beval Hij hun:
"Werpt het net uit, rechts van de boot, daar zult gij iets
vangen."
Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte
het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen.
Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus:
"Het is de Heer!"
Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was,
trok hij zijn bovenkleed aan
- want hij droeg slechts een onderkleed –
en sprong in het meer.
De andere leerlingen kwamen met de boot,
want zij waren niet ver van de kust,
slecht ongeveer tweehonderd el, en sleepten het net met de
vissen achter zich aan.
Toen zij aan land waren gestapt zagen zij dat er een
houtskoolvuur was aangelegd met vis erop en brood.
Jezus sprak tot hen:
"Haalt wat van de vis die u juist gevangen hebt."
Simon Petrus ging weer aan boord
en sleepte het net aan land.
Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks,
en ofschoon het er zoveel waren scheurde het net niet.
Jezus zei hun: "Komt ontbijten."
Wetend dat het de Heer was, durfde geen van de leerlingen
Hem vragen: "Wie zijt Gij?
Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun,
en zo ook de vis.
Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen
verscheen sinds Hij uit de doden was opgestaan.
Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus:
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'Simon, zoon van Johannes,
hebt gij Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben?
Hij antwoordde: 'Ja, Heer, gij weet dat ik U bemin'.
Jezus zei hem: 'Weid mijn lammeren'.
Nog een tweede maal zei Hij tot hem:
'Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief?'
En deze antwoordde: 'Ja, Heer, Gij weet dat ik U bemin'.
Jezus hernam: 'Hoed mijn schapen'.
Voor de derde maal vroeg Hij:
'Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?'
Nu werd Petrus bedroefd, omdat Hij hem voor de derde maal
vroeg: Hebt ge Mij lief? en hij zeide Hem:
'Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U bemin'.
Daarop zei Jezus hem: 'Weid mijn schapen.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Toen ge jong waart deedt ge zelf uw gordel om en gingt
waarheen ge wilde, maar wanneer ge oud zijt zult ge uw
handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen
waarheen ge niet wilt'.
Hiermee zinspeelde Hij op de dood waardoor Hij God zou
verheerlijken.
En na deze woorden zei Hij hem: 'Volg Mij'.
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,
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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
P.

Bidden wij tot God,
die ons in de verrezen Heer
als Leidsman en Verlosser tegemoet komt:

L.

Voor de paus:
die als opvolger van Petrus
geroepen is in wijsheid en liefde
leiding te geven aan de Kerk.
Laat ons bidden ...

A.

Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.

L.

Voor leiders van volken en landen:
die de opdracht hebben
in rechtvaardigheid en barmhartigheid
het bestuur over het hun toevertrouwde uit te oefenen.
Laat ons bidden ...

A.

Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.

L.

Voor daklozen, vluchtelingen
en allen die zoeken naar een menswaardig leven;
voor allen die zoeken naar werk:
dat zij toch steeds opnieuw mogen ontdekken
dat de Heer in ons midden is.
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Laat ons bidden ...
A.

Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.

L.

Voor onszelf:
dat wij steeds weer de Heer mogen herkennen,
geloven in zijn aanwezigheid, dat hij altijd bij ons.
Laat ons bidden ...

A.

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

P.

Goede God,
uw Zoon roept de leerlingen ertoe op
hun netten uit te werpen.
Geef ook ons het vertrouwen
op uw hulp en aanwezigheid.
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Collecte en klaarmaken van de altaartafel
Tafellied EET EN DRINKT VAN BROOD EN WIJN

2.

Deelt het leven met elkaar tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat alleen vergiffenis.
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3.

Leeft in lief de met elkaar tot mijn gedachtenis
en maak zo in uw daden waar dat leven geven is.

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.

Gebed over de gaven
God, onze Vader,
in het breken van het brood
hebben de leerlingen uw Zoon Jezus herkend.
Laat ook ons de Heer herkennen
die ons voedsel is voor onderweg
en voor de eeuwigheid.
Eucharistisch gebed (2c)
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,
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maar vooral in deze tijd bezingen wij U.
Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht.
Aan Hem danken de kinderen van het licht
hun geboorte tot eeuwig leven.
Aan Hem danken Gods uitverkorenen
hun toegang tot het rijk der hemelen.
Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost,
door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt.
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:
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.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,
de bron van alle heiligheid.
Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk,
sprak opnieuw de dankzegging uit
en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
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
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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.

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het
levensbrood en de kelk van het heil.
Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw
aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten.
Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus
en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden
vergaderd tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld,
dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk
met Franciscus, onze paus,
Johannes onze bisschop
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn
in de hoop der verrijzenis,
ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw
gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met
de maagd Maria, de moeder van Christus,
met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in
uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven
deelachtig te zijn en U loven en eren.
Door Jezus Christus, uw Zoon.
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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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
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
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.
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Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
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.

Ter overweging
Tekst uit de traditie
Wat symboliseert de zee? Is dat niet de huidige wereld die
geslagen wordt door de woeste golven en de turbulentie van
een vergankelijk leven? En waar staat de stevige oever voor?
Is dat niet de onvergankelijkheid van het eeuwige verblijf?
De leerlingen hebben het moeilijk op het meer, omdat ze nog
meegenomen worden door de sterfelijke levensstormen,
maar onze Verlosser, na zijn verrijzenis, bevindt zich op de oever,
want Hij is reeds voorbij de kwetsbare lichamelijke toestand.
Het is net alsof Hij zich van deze dingen wilde bedienen om met zijn
leerlingen te spreken over het mysterie van zijn verrijzenis:
'Ik zal niet meer op de zee verschijnen want Ik bevind me niet meer
tussen de beweging van de golven'.
Uit een preek van H. Gregorius de Grote (circa 540-6)
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Gebed na de communie
Heer onze God,
Gij hebt ons aan uw tafel genodigd
en tot ons gesproken in het woord van Jezus, uw Zoon.
Geef dat wij het kunnen herhalen
in uren van nood en vreugde,
van pijn en blijdschap.
Door Christus onze Heer. Amen.
SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zegenbede en zending
P.

Zoals aan Petrus wordt gezegd dat hij - in liefde - mensen
moet hoeden, zo worden ook wij gezonden
om te blijven verbinden.
Dat de goede God ons moge zegenen:
Vader,+ Zoon en heilige Geest.

A.

Amen.

P.

Gaat nu allen heen in vrede.

A.

Wij danken God.
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Slotlied HET WEES GEGROET

2.

Want onder alle vrouwen
zijt gij gebenedijd;
gelukkig die aanschouwen
in dank uw heerlijkheid.

3.

En meer nog zij gezegend
de vrucht van uwe schoot;
door Hem zijn wij genezen
van een volkomen dood.

4.

Gods Moeder, wil ons horen:
bid dat wij zondaars groot
voor God niet gaan verloren
in 't uur van onze dood.

De week van zaterdag 30 april t/m vrijdag 6 mei 2022
BIJZONDER:
Zondag

10.00 uur: Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh)

Donderdag
Vrijdag

09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)
09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)

Zondag

10.00 uur: Eucharistieviering (Pater Tristan Perez)

GEBEDSINTENTIES:
Zondag 10.00 uur: Om zegen over onze parochie;
Voor Peter Versteeg en overleden familie;
Voor Pastoor Derk de Vries;
Voor Catharina van der Vosse
en Maria Siebelink – van der Vosse;
Voor Pastoor Johannes Agterof;
Voor Ben Berndsen;
Voor Hendricus van den Berg;
Voor Monja Bosma – Teeuwen;
Voor Marcia Kaldenhoven;
Voor Walter Botman en Gonneke Botman – Robèrt;
Voor Lidy Vastenhout – van Vessum
en Ton van Vessum;
Voor Petronella Meijer.
Donderdag 09.00 uur:
Vrijdag

09.00 uur: Voor Harrie Jacobus Draijer

Voor onze dopelingen: Florien en Mathieu van der Weijden
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.
OVERLEDENEN:
AGENDA:

geldig van 7 april t/m 10 mei 2022

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

