
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Lieve Vrouwekerk 

 

 

 

Vooravond van de vierde zondag van Pasen - 7 mei 2022 

 

 

 

 

LUISTER, HIJ ROEPT! 

 Ik ken mijn schapen en ze volgen Mij. 

Ik geef hun eeuwig leven; 

zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan. 

Johannes 10,27b-28 

  

 

 

  

Voorganger  : Pastoor J. Hermens 

 m.m.v.   : Leden JokoTrees 

 o.l.v.   : Elni Vaassen 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: Wij zijn samen onderweg 

Wij zijn samen onderweg, halleluja, 

wij zijn samen onderweg, halleluja. 

 

Met de sterren in de lucht, halleluja, 

met de vogels op hun vlucht, halleluja. 

 

Met de zon, de maan, de zee, halleluja, 

heel de schepping wentelt mee, halleluja. 

 

In het duister van de nacht, halleluja, 

geeft de Heer ons licht en kracht, halleluja. 

 

Hij geeft toekomst, nieuwe hoop, halleluja, 

door het water van de doop, halleluja. 

 

Heer, wil altijd met ons zijn, halleluja, 

met Uw kind’ren groot en klein, halleluja. 

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis:  

Allen : 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. 

Pr. : Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen : Amen. 
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Kyrie (Vormselmis) 

 

 

 

 
 

Eer aan God (gebeden) 

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. 

 

Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Handelingen 13, 14.43-52 

In die dagen reisden Paulus en Barnabas langs Perge naar Antiochië 

in Pisidië, waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen. Na 

afloop van de dienst in de synagoge liepen vele Joden en 

godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee; dezen spraken 

hen toe en drongen er bij hen op aan in de genade van God te 

volharden. De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om 

naar het woord van God te luisteren. Bij het zien van die grote 

menigte werden de Joden zeer afgunstig en beantwoordden de 

uiteenzetting van Paulus met beschimpingen. Toen verklaarden 

Paulus en Barnabas in alle vrijmoedigheid: ‘Tot u moest wel het eerst 

het woord van God gesproken worden, maar omdat gij het afwijst en 

uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt, daarom richten wij ons 

voortaan tot de heidenen. Want aldus luidt de opdracht van de Heer 

tot ons: Ik heb u bestemd als een licht voor de heidenen, opdat gij 

redding zoudt brengen tot aan het uiteinde van de aarde.’ Toen de 

heidenen dit hoorden, waren zij verheugd en verheerlijkten het woord 

van God, en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd, 

namen het geloof aan. Het woord des Heren verbreidde zich door 

heel die streek, maar de Joden hitsten de godvrezende vrouwen op die 

uit de toonaangevende kringen kwamen en ook de voornaamste 

burgers uit de stad; zij veroorzaakten een vervolging tegen Paulus en 

Barnabas en verjoegen hen uit hun gebied. Dezen schudden het stof 

van hun voeten ten teken dat zij met hen gebroken hadden en gingen 

naar Ikonium. De leerlingen waren echter vervuld van vreugde en 

van de heilige Geest. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Psalm 100 

L. : Juicht voor de Heer, alle landen, 

   dient met blijdschap de Heer, 

  treedt onbezorgd voor zijn aanschijn, 

   waarlijk de Heer is God. 

A. : Wij zijn zijn kudde en zijn volk. 

 

L. : Hij is de Schepper en Meester 

   wij zijn kudde, zijn volk. 

   Eindeloos is zijn erbarmen, 

  trouw van geslacht op geslacht. 

A. : Wij zijn zijn kudde en zijn volk. 

 

 

Alleluia 

 

Evangelie - Johannes 10, 27-30             (allen gaan staan indien mogelijk) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Mijn schapen luisteren naar 

mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; 

zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij 

wegroven. Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft, is groter dan 

allen; en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en de 

Vader, Wij zijn één.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

 

Overweging  

 

Geloofsbelijdenis: (gebeden) 

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 
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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. 

 

 

Voorbeden  (antw.) Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 
 

Offerandelied: Brood en wijn 

Jezus breekt het brood, kijkt zijn vrienden aan, 

het zal niet lang meer duren totdat Hij zal gaan. 

Hij geeft hen een beker, een beker met wijn 

en zegt: ‘Na deze avond zal alles anders zijn.’ 

 

Refrein: 

Blijft dit doen en denk aan Mij als je samenkomt, 

deel het brood en deel de wijn. Ik zal bij je zijn. 

 

Wij breken nu het brood, kijken elkaar aan, 

wij zijn bijeengekomen om te delen in Zijn naam. 

In het brood en in de beker met wijn,  

voelen wij het teken: Hij zal bij ons zijn.   (Refr.) 
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Gebed over de gaven 
 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart.  

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Prefatie 

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 houdt nooit op zich geheel en al voor ons te geven, Hij spreekt 

voor ons bij U ten beste, voor altijd. Zijn offer is volbracht, Hij sterft 

niet meer, Hij is het Lam dat werd gedood en toch in leven blijft. 

Vreugde om het passfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen, 

vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten 

die U loven, die U toe zeggen zonder einde: 
 

Heilig: (gebeden) 

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                            (allen knielen indien mogelijk) 

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 
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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. 

 

 

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood 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. 

 

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. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Allen:  Als wij dan eten van dit brood 

en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren 

 

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. 
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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. God van eindeloos 

erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, de Geest die Jezus, uw 

beminde Zoon, bezielde. 

Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij 

vertrouwvol en met vreugde onze wegen gaan, toenemend in geloof, 

vervuld van hoop en aanstekelijk door onze liefde, verbonden met heel 

het volk van God, met de diakens en priesters, met onze bisschop 

Willem en onze paus Franciscus. 

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters 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. 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. Laat ons toe in 

de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de maagd en 

moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, en al de anderen die U 

genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus 

Christus, onze Heer. 

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. 

Allen: Amen. 
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COMMUNIERITUS 

 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr.: 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. 

Pr. : 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. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

Pr. : 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 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 
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Lam Gods (Vormselmis) 

 

 

 

 

 

 
 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 
 

Vandaag doen de eerste Heilige Communie: 
 

Amelie van Luttikhuizen 
 

Jannomy van Engelen,  
 

Jayden Eder 
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Communielied: Aan welke kant sta jij? 

't Is niet moeilijk te geloven in een God hier ver vandaan. 

Te bidden en te strijden, zelfs te doden in Zijn naam. 

Want we leven in het heden en Zijn woord is uit de tijd. 

Een verhaal van lang geleden, niet gestoeld op werkelijkheid. 

 

Refrein:  

Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen 

en je vragen zou: ‘Kies jij nog steeds voor mij?’ 

Zou je Hem recht in de ogen kunnen kijken? 

Aan welke kant sta jij? 

 

Willoos zwijgen wij bij onrecht dat een mens wordt aangedaan. 

Zien toe hoe mensen lijden en elkaar niet meer verstaan. 

En we bidden dat God ingrijpt, ons een nieuwe aarde geeft. 

Mens wat doe je met die vrijheid die Hij jou gegeven heeft?     (Refr.) 

 

Iedere dag voor Hem te kiezen is wat Hij van mensen vraagt. 

Zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag. 

Alleen dan komt Hij tot leven, wordt de schepping weer als nieuw. 

In Zijn liefde durven delen, zonder twijfel steeds opnieuw.       (Refr.) 

 
 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Ga met God 

 

 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Wilt u graag aansluiten bij de offergaven van deze viering? Dan kunt 

u uw bijdrage in de collecte ook digitaal via deze QR-code op het 

rekeningnummer van de Emmaüsparochie storten.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank! 
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