Zesde Zondag van Pasen - Jaar B
Hoogmis 10.00 uur

(Johannes 15, 9-17)

. . .“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,
zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. . .

H. GERARDUS MAJELLA PAROCHIE te UTRECHT
m.m.v. het koor Schola Cantorum
- Missa I –

OPENINGSRITEN
INTREDEZANG
INTROITUS (Jes. 48, 20)

Vocem iucunditatis annuntiate, et audiatur, alleluia: nuntiate usque ad extremum terrae: liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia.

Verkondigt het met blijdschap en maakt
het bekend, alleluia; verkondigt het tot
aan het uiteinde van de aarde: de Heer
heeft zijn volk verlost, alleluia, alleluia.

Iubilate Deo omnis
terra:psalmum dicite nomini eius,
date gloriam laudi eius.

Juich voor God, heel de aarde,
zing een lied op zijn heerlijke naam.

Psalm 65,1

BEGROETING:

Pr.
A.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen
Pr.

A.

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap
van de Heilige Geest zij altijd met u.
En met uw Geest.
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VIDI AQUAM

(Ezechiël 47, 2)

Ezechiël 47, 2
Ik heb water zien stromen uit de tempel,
aan de rechterzijde, alleluia;
en allen tot wie dit water is gekomen,
zijn verlost en zullen zeggen: alleluia, alleluia.
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GLORIA Missa I
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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
GEBED

Almachtige God, geef dat wij deze blijde dagen ter ere van de verrijzenis van de
Heer met toewijding vieren, om in alles wat wij doen te getuigen van hetgeen
wij nu gedenken. Door onze Heer.
LITURGIE VAN HET WOORD
EERSTE LEZING (Handelingen 10, 25-26. 34-35. 44-48)

Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een
voetval. Maar Petrus deed hem opstaan en zei: “Sta op, ik ben ook maar een
mens.” Petrus nam het woord en sprak: “Nu besef ik pas goed, dat er bij God
geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem
vreest en het goede doet Hem welgevallig is.” Terwijl Petrus nog zo aan het
spreken was, kwam de Heilige Geest plotseling neer op allen die naar de
toespraak luisterden. De gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus
meegekomen waren stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de
Heilige Geest was uitgestort; want zij hoorden hen talen spreken en God
verheerlijken. Toen zei Petrus: “Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze
mensen niet gedoopt zouden worden die juist als wij de Heilige Geest ontvangen
hebben?” En hij beval hen te dopen in de Naam van Jezus Christus. Daarop
verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Woord van de Heer.

A. Wij danken God.
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RESPONSORIEPSALM uit psalm 97

Cantate Domino canticum novum,
Alleluia, quia mirabilia fecit, Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang.
Omdat hij wonderen deed.

1b. Salvavit sibi dextera eius, Alleluia,
et bracchium sanctum eius, Alleluia.

Zijn hand deed zich krachtig gelden, de
macht van zijn heilige arm.

2. Notum fecit Dominus salutare suum,
Alleluia, in conspectu gentium revelavit
iustitiam suam, Alleluia.

Zijn weldaden deed hij ons kennen, de
volkeren Zijn gerechtigheid.

3. Recordatus est misericordiae suae,
Alleluia, et veritatis suae domui Israel,
Alleluia.

Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw,
ten gunste van Israëls huis.

3b. Viderunt omnes termini terrae,
Alleluia, salutare Dei nostri, Alleluia.

Geheel de aarde aanschouwde wat onze
God voor ons deed

4. Iubilate Deo omnis terra, Alleluia,
erumpite, excultate et psallite, Alleluia.

Verheerlijkt de Heer, alle landen, weest
blij, verheugt u en zingt.

TWEEDE LEZING (1 Johannes 4, 7-10)

Vrienden, Laten wij elkander liefhebben want de liefde komt van God. Iedereen
die liefheeft is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God
niet want God is liefde. En de liefde die God is heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft om ons het leven te
brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad maar Hij heeft
ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen
door het offer van zijn leven.

Woord van de Heer.

A. Wij danken God.

ALLELUIA II (Joh. 15, 16)

Alleluia. Ego vos elegi de mundo, ut
eatis, et fructum afferatis: et
fructus vester maneat. Alleluia.

Alleluia. Ik heb u uit de wereld uitgekozen
om op tocht te gaan en vruchten voort te
brengen, die blijvend mogen zijn. Alleluia.
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EVANGELIE (Johannes 15, 9-17)

Pr.
A.
Pr.
A.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb
ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in
mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in
zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde
volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb
liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven
geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik
noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar
u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader
heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven
op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal
de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij
elkaar liefhebt.”

Woord van de Heer.

Lof zij U, Christus.

HOMILIE
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CREDO III

7
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GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in één God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat
zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware
God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen
is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het
vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij
werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is
verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de
rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden
en doden en aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en het
leven geeft die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen
wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de
ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de
zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen.
VOORBEDEN
(Acclamatie)

A.
Opdat U ons moge verhoren.

Wij bidden U, verhoor ons.

EUCHARISTISCHE LITURGIE
OFFERTORIUM (Ps. 65, 8.9.20)

Benedicite gentes Dominum Deum
nostrum, et obaudite vocem laudis
eius: qui posuit animam meam ad
vitam, et non dedit commoveri pedes
meos: benedictus Dominus, qui non
amovit deprecationem meam,
et misericordiam suam a me, alleluia.

Zegent, volkeren, de Heer onze God en
verneemt zijn lofzang; die mij ziel tot
leven bracht en mijn voeten niet deed
wankelen. Gezegend zij de Heer, die
mijn gebed niet heeft afgewezen,
mij zijn erbarming niet onthouden,
alleluia.

GEBED OVER DE GAVEN

Heer, laat onze gebeden en offergaven tot U komen; maak ons in uw goedheid
vrij van zonde om beter te beantwoorden aan dit sacrament van uw grote liefde.
Door Christus onze Heer.
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PREFATIE (V van Pasen)
Pr.
A.
Pr.
A.
Pr.
A.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheffen wij ons hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig.

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. Qui, oblatione corporis sui,
antiqua sacrificia in crucis veritate
perfecit, et, seipsum tibi pro nostra
salute commendans, idem sacerdos,
altare et agnus exhibuit.
Quapropter, profusis paschalibus
gaudiis, totus in orbe terrarum
mundus exsultat. Sed et supernae
virtutes atque angelicae potestates
hymnum gloriae tuae concinunt,
sine fine dicentes:

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. Door de
offergave van zijn eigen lichaam aan het
kruis heeft Hij de oude offers tot
voltooiing gebracht, Hij heeft zichzelf aan
U gegeven omwille van ons heil, priester,
altaar en offerlam tegelijk. 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:

SANCTUS Missa I
Allen:
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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

Na de consecratie:
Pr.

A.

Pr. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A. Heer Jezus Christus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Aan het eind van het Eucharistisch Gebed volgt de doxologie:
Pr.

Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn God Almachtige
Vader in de eenheid van de Heilige Geest nu en in alle eeuwen der eeuwen. Amen
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COMMUNIERITUS

Pr.

Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht,
durven wij zeggen:
A. PATER NOSTER
Pater noster, Qui es in caelis, Sanctificetur
nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat
voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem
nostrum quotidianum da nobis hodie, et
dimitte nobis debita nostra, sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem: Sed libera nos a malo.

ONZE VADER
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.
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A.

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 en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Pr.
A.

Pr.

De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. Wenst elkaar de vrede.
AGNUS DEI Missa I
Allen:

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Geef ons de vrede.
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UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIO (Joh. 15, 16)

Ego vos elegi de mundo, ut eatis,
et fructum afferatis: et fructus
vester maneat, alleluia.

Ik heb u uit de wereld uitgekozen om
op tocht te gaan en vruchten voort te
brengen, die blijvend mogen zijn,
alleluia.

Psalm

1. Mesericordias Domini in
aeternum cantabo in generationem
et generationem annuntiabo
veritatem tuam in ore meo.

Uw vriendschap, Heer, zal ik eeuwig
bezingen, aan geslacht na geslacht
maak ik uw trouw bekend met eigen
mond !

2. Disposui testamentum electo
meo, juravi David servo meo.

Ik sloot een verbond met wie ik
verkoos, ik heb gezworen aan David,
mijn dienaar:
De hemelen danken uw wonder, o
Heer, ja, in vergadering van heiligen
uw trouw!

3. Confitebuntur caeli mirabilia tua.
Domine, etenim veritatem tuam in
ecclesia sanctorum.
4. Tunc locutus es in visione sanctis
tuis et dixisti. Posui adjutorium in
potente et exaltavi electum de
plebe.

Toen hebt gij in een visioen gesproken
tot uw vrienden en gezegd: hulp heb
ik neergelaten over een held, ik heb
verheven wie ik uitkoos uit de
manschap;

5. Inveni David servum meum, oleo
sancto meo unxi eeum.

Ik heb gevonden David, mijn dienaar:
hem met olie van mijn heiligheid
gezalfd;

6. Manus enim mea firma erit cum
eo, et brachium meum confortabit
eum.

Dat hem zal bevestigen mijn hand, ja,
mijn arm hem zal versterken;

7. Et veritas mea et misericordia
mea cum ipso, et in nomine meo
exaltabitur cornu eius.

Met hem zijn mijn trouw en mijn
vriendschap, door mijn naam zal zijn
hoorn zich verheffen;

8. In aeternum servabo illi
misericordiam meam, et
testamentum meum fidele ipsi.

Voor eeuwig bewaar ik voor hem mijn
vriendschap, mijn verbond blijft hem
getrouw!
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GEBED NA DE COMMUNIE

Almachtige eeuwige God, door de verrijzenis van Christus hebt Gij ons het eeuwig
leven terug geschonken. Laat het paasmysterie overvloedig vrucht in ons dragen
en vervul ons van de kracht van dit heilzaam voedsel. Door Christus onze Heer.
SLOTRITEN
MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING
Pr.
A.
Pr.

A.

De Heer zij met U.
En met uw geest.
Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Ite missa est, allelúia, allelúia - Gaat nu allen heen in vrede, alleluia, alleluia
A. Deo Gratias, allelúia, allelúia - Wij danken God, alleluia, alleluia
Pr.
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