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INTROITUS  (Ps. 65, 1.2) 
Iubilate Deo omnis 
terra, alleluia: psalmum 
dicite nomini eius, 
alleluia: date gloriam 
laudi eius, alleluia, 
alleluia, alleluia. 

 Jubelt voor God, alle landen 
der aarde, alleluia; bezingt 
de heerlijkheid van zijn 
Naam, alleluia, en brengt 
Hem uw hulde, alleluia, 
alleluia, alleluia. 

 
OPENINGSRITUS 

 
Ordo Missae Orde van Dienst 

KYRIE   HEER ONTFERM U   

GLORIA EER AAN GOD   
 
GEBED 

God, laat uw volk dat Gij geestelijk hebt vernieuwd en 
verjongd, altijd reden hebben tot vreugde. Wij zijn 
gelukkig, nu Gij ons weer hebt aangenomen als uw 
kinderen; geef dat wij de dag van de opstanding 
hoopvol en blij tegemoet zien. Door onze Heer. 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 

EERSTE LEZING  (Handelingen 3, 13-15. 17-19) 
In die dagen zei Petrus tot het volk: “De God van 
Abraham, Isaak en Jakob, de God van onze vaderen, 
heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt 
overgeleverd, en voor Pilatus verloochend, ofschoon 
deze geoordeeld had Hem in vrijheid te moeten 
stellen. Maar gij hebt de Heilige en Gerechte 
verloochend en als gunst de vrijlating van een 

moordenaar gevraagd. De vorst des levens 
daarentegen hebt gij gedood. God heeft Hem 
evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan zijn wij 
getuigen. Maar ik weet, broeders, dat gij in 
onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw 
overheden. Maar wat God tevoren had aangekondigd 
bij monde van alle profeten, dat zijn Messias zou 
sterven, heeft Hij zo in vervulling doen gaan. Bekeert 
u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden 
uitgewist.”  Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ANTWOORDPSALM  uit psalm 4 
 

KEERVERS  Heer, laat uw licht over ons opgaan. 
 

Als ik U roep, geef mij antwoord, God, die mij recht 
verschaft. Gij, die mij redt uit de verdrukking, verhoor 
mijn gebed!  Keervers 
 

Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt: altijd 
verhoort Hij mij als ik Hem roep.  Keervers 
 

Zegt men: Wie brengt ons geluk? Heer, laat uw licht 
over ons opgaan. Als ik mij neerleg slaap ik gerust, Gij 
maakt mij vrij van zorgen.  Keervers 
  

TWEEDE LEZING  (1 Johannes 2, 1-5a) 
Vrienden, Ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet 
zoudt zondigen. Maar ook al zou iemand zonde 
bedrijven: we hebben een voorspreker bij de Vader, 
Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die al onze 
zonden goedmaakt en niet die van ons maar die van 
de hele wereld. Hoe weten wij dat wij God kennen? 
Er is maar één bewijs: dat we ons houden aan zijn 
geboden. Wie zegt dat hij Hem kent maar zich niet 
stoort aan zijn geboden is een leugenaar; in zo 
iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens 
die gehoorzaam is aan Gods woord heeft Zijn liefde 
werkelijk haar volmaaktheid bereikt; dan weten we 
zeker dat we in Hem zijn. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ALLELUIA  (Lc. 24, 32) 
Alleluia. Heer Jezus, ontsluit ons de Schriften; doe ons 
hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. Alleluia. 
 

EVANGELIE  (Lucas 24, 35-48) 
In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er 
onderweg gebeurd was en hoe Jezus door hen 
herkend werd aan het breken van het brood. Terwijl 
ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun 
midden en zei: “Vrede zij u.” In hun verbijstering en 
schrik meenden ze een geest te zien. Maar Hij sprak 
tot hen: “Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er 
twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en 
voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest 
heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik 
heb.” En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun 
zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en 
verbazing niet konden geloven, zei Hij tot hen: “Hebt 
ge hier iets te eten?” Zij reikten Hem een stuk 
geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun 
ogen op. Hij sprak tot hen: “Dit zijn mijn woorden, die 
Ik sprak, toen Ik nog bij u was: Alles moet vervuld 
worden wat over Mij staat in de Wet van Mozes, in 
de profeten en in de psalmen.” Toen maakte Hij hun 
geest toegankelijk voor het begrijpen van de 
Schriften. Hij zei hun: “Zo spreken de Schriften over 
het lijden en sterven van de Messias en over zijn 
verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de 
verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en 
de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen 
met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

HOMILIE 
 
CREDO GELOOFSBELIJDENIS 
 
VOORBEDEN 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
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OFFERTORIUM  (Ps. 145, 2) 
Lauda anima mea 
Dominum: laudabo 
Dominum in vita mea: 
psallam Deo meo, 
quandiu ero, alleluia. 

 Loof, mijn ziel, de Heer: 
ik zal de Heer loven heel 
mijn leven lang; zingen 
voor mijn God, zolang ik 
leef, alleluia. 

 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE    

 
GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, wij bidden U: aanvaard de gaven die de Kerk U 
vol vreugde brengt. Nu reeds zijt Gij de bron van onze 
blijdschap: geef ons dan ook de eeuwige vreugde. 
Door Christus onze Heer. 
 

PREFATIE  (II van Pasen) 
Vere dignum et iustum 
est, aequum et 
salutare: Te quidem, 
Domine, omni tempore 
confiteri, sed in hoc 
potissimum gloriosius 
praedicare, cum Pascha 
nostrum immolatus est 
Christus. 
Per quem in aeternam 
vitam filii lucis oriuntur, 
et regni caelestis atria 
fidelibus reserantur. 
Quia mors nostra est 
eius morte redempta, 
et in eius resurrectione 
vita omnium resurrexit. 
Quapropter, profusis 
paschalibus gaudiis, 
totus in orbe terrarum 
mundus exsultat. Sed 
et supernae virtutes 
atque angelicae 
potestates hymnum 

 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.  
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 

gloriae tuae concinunt, 
sine fine dicentes: 

Krachten die U loven, die U 
dit lied toejuichen zonder 
einde: 

 

SANCTUS & BENEDICTUS 

 

HEILIG, 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus Deus Sábaoth.  
Pleni sunt caeli et terra  
glória tua. Hosánna in 
excélsis. Benedictus qui  
venit in nómine Dómini.  
Hosánna in excélsis. 

 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  
 
COMMUNIERITUS 

 
Ordo Missae Orde van Dienst 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 
  

COMMUNIE-TEKST  (Lc. 24, 46-47) 
In de Schriften was voorspeld: Christus moest lijden 
en sterven en op de derde dag verrijzen uit de doden; 
in zijn Naam moet bekering en vergiffenis verkondigd 
worden onder alle volkeren. Alleluia. 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, wij bidden U: zie goedgunstig naar uw volk. Gij 
hebt ons vernieuwd door deze heilige geheimen; laat 
ons met een verheerlijkt lichaam verrijzen in 
onvergankelijkheid. Door Christus onze Heer. 

 

SLOTRITUS 

 

MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 
 
SLOTZANG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        (Lucas 24, 35-48) 
 

“. . . Terwijl ze daarover spraken,  
stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei:  

“Vrede zij u.” 


