
 

 

 

 

 

 

 

Onze Lieve Vrouwekerk 

 

 

 

 

 

Vierde zondag van Pasen - 8 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.   : Emmaüs Gregoriaans koor 

 o.l.v.   : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Introïtus 

Misericórdia Dómini plena est terra, allelúia: verbo Dei caeli firmáti 

sunt, allelúia, allelúia. Ps. Exsultáte iusti  in Dómino: rectos decet 

collaudátio. 

Van Gods goedheid is heel de aarde vervuld, alleluia: op het woord 

van de Heer is de hemel geschapen, alleluia, alleluia.  

Ps. verheugt u, rechtvaardigen, in de Heer; de vromen past het zijn 

lof te zingen. 

 

Begroeting 

 

De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Kyrie: GvL 801 

 

Eer aan God: GvL 807 

 

Gebed 

 

 

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 
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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. 

 

Alleluia 

Allelúia. Redemptiónem misit Dóminus in pópulo suo. 

Alleluia. De Heer heeft zijn volk verlossing gebracht. 

 

Tweede lezing - Apokalyps 7, 9.14b-17 

Ik, Johannes, zag een geweldige menigte, die niemand tellen kon, uit 

alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon 

en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de 

hand. Toen zei één van de oudsten tot mij: ‘Dat zijn degenen die 

komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben wit 

gewassen in het bloed van het Lam. Daarom staan zij voor de troon 

van God en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel, en Hij die op de 
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troon is gezeten, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen nooit 

meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of woestijngloed zal 

hen treffen, want het Lam in het midden van de troon zal hen weiden 

en voeren naar de waterbronnen van het leven en God zal alle tranen 

van hun ogen afwissen.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Vers vóór het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

Allelúia. Ego sum pastor bonus: et cognósco oves meas, et 

cognóscunt me meae. 

Alleluia. Ik ben de goede herder; en ik ken mijn schapen en de mijnen 

kennen Mij. 

 

Evangelie - Johannes 10, 27-30 

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.’ 

 

Acclamatie:  

Voorzang:                     Allen: 

 
   (Woord van de Heer - Wij danken God) 

 

Overweging 

 

Credo: GvL 812 

 

Voorbeden  

Gezongen acclamatie:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offertorium 

Deus, Deus meus, ad te de luce vígilo: et in nómine tuo levábo manus 

meas, allelúia. 

God, mijn God, voor U waak ik vanaf het morgenlicht; en in uw 

Naam zal ik mijn handen opheffen, alleluia. 

 

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 dit lied toejuichen zonder einde: 

 

Sanctus: GvL 813 
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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 

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. 

 

Acclamatie in het tafelgebed: GvL 819 
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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. 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. 

 

Pater Noster: GvL 820          (allen gaan staan, indien mogelijk) 

 

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 
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wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van 

onze Verlosser Jezus Christus. 
 

 
 

(Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid.) 

 

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. 

 

Agnus Dei: GvL 821 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

 

Vandaag doet Marinthe Sluiter de eerste Heilige Communie 
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Communio 

Ego sum pastor bonus, allelúia: et cognósoc oves meas, et 

cognóscunt me meae, allelúia, allelúia. 

Ik ben de goede herder, alleluia; en Ik ken mijn schapen, en de 

mijnen kennen Mij, alleluia, alleluia. 

Ps. 23 vs. 1: Dóminus pascit me, et nihil mihi déerit: in páscuis 

viréntibus me collocávit.  

Vs. 2: Super aquas quiétis edúxit me, ánimam meam refécit. 

(Gvl 23-III) Mijn herder is de Heer: het ontbreekt mij aan niets. Hij 

legt mij in grazige weiden, Hij geeft rust aan mijn ziel, Hij leidt mij 

naar rustige waat’ren om mijn ziel te verkwikken. 

 

Sub tuum praesidium (W. Vogel) 

Sub tuum praesidium confugimus, 

Sancta Dei Genitrix; 

nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, 

sed a periculis cunctis libera nos semper, 

Virgo gloriosa et benedicta. 

Tot u nemen wij onze toevlucht: 

wees onze bescherming, heilige Moeder van God, 

wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, 

maar verlos ons uit alle gevaren, 

gij, glorierijke en gezegende Maagd. 

 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Aandacht voor de kinderen 
 

Zegen en wegzending 
 

Slotlied: GvL 555 Wij groeten U, o Koningin 
 

 

 

Orgelspel: Preludium en fuga in d-moll - Felix Mendelssohn 

 

 

 

 

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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