VIERING VAN DE EUCHARISTIE
DERDE ZONDAG VAN PASEN
Jubilate
Bevoorrechte zondag – wit

Livestream van het Aartsbisdom Utrecht
Oud-Katholieke Gertrudiskathedraal
zondag 18 april 2021 – 10:00 uur
Aan deze viering werken o.a. mee:
Voorganger
pastoor Marieke Ridder
Assistent
pastoor Helen Gaasbeek
Cantores
Marjon Strijk
Organist
Mark Lippe

Orgelspel
Introitus

2. Zingt jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zingt jubilate!

3. Zingt jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias jubilate!

4. Zingt jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
weest God indachtig, jubilate!
Gezang 659
Tekst: Willem Barnard
Muziek: Frits Mehrtens

Inleiding
Priester

Allen
Priester
Allen
Priester
Allen

Genade zij u en vrede
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Heer
en van de heilige Geest.
Amen.
Halleluja, Christus is verrezen!
Hij is waarlijk opgestaan. Halleluja!
Ik zal opgaan tot het altaar Gods
Tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.

Schuldbelijdenis
Priester
Allen

+ Onze hulp is in de Naam van Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Priester

Laten wij onze schuld belijden
in vertrouwen op Gods barmhartigheid.
Voor u belijden wij, ¾
almachtige God, ¾
voor heel uw kerk en voor elkaar, ¾
dat wij gezondigd hebben, ¾
in gedachte, woord en daad ¾
in het kwade dat wij gedaan hebben ¾
en in het goede dat wij hebben nagelaten. ¾
Ontferm U over ons, ¾
vergeef ons onze zonden, ¾
en geef dat wij U mogen dienen; ¾
vernieuw daartoe ons leven ¾
door Christus, onze Heer.

Allen

Priester
Allen
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+ De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,
vergeve ons onze zonden,
en geleide ons tot het eeuwige leven.
Amen.

Kyrie
Jorismis
Mark Lippe

Gloria
Jorismis
Mark Lippe

Priester

Glorie zij aan God in den hoge.
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tonus simplex

⌦

V.: Almachti-ge God, voor wie alle harten openliggen,

Gebed

⌦

 ⌦

     ⇢

   

voor wie alle begeerten be-kend zijn, voor wie geen
tonus simplex

gehei
verbor
reinigEndoor
hei-li-ge
Priester:
Demen
Heerzijn
zij met
u.-gen: Allen:
met uw
uw geest.

Priester

⌦

Laat ons bidden.

⇢

dach
ten van ons hart,
AllenGeest
bidden de
enigege
tijd
in stilte.

Priester

⌦

Wij bezingen uw grote daden, God
Gij gedenkt ons in uw liefde en trouw.
Open
hart voor
uw lief
vraag
volons
maakt
mogen
hebaan
benons,
en uw hei-li-ge Naam
opdat wij Christus beminnen
en Hem volgen in woord en daad:
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met
U in de eenheid van de heilige Geest
verheer-lijken door Je zus Christus, onze Heer.
leeft en leven geeft in de eeuwen der eeuwen.

⌦
⌦
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opdat wij U

⇢ ⇢

A.: A-men.

⇢

⇢









Eerste schriftlezing

Micha 4, 1-5

Graduale

Psalm 98

Cantores Alle einden der aarde aanschouwen het heil van Hem, onze God.

Allen

Cantores 1. Zingt voor de Heer een nieuw lied,
want wonderen heeft Hij gedaan;
triomf heeft zijn hand Hem gebracht, overwinning zijn heilige arm.
Allen
Refrein
Cantores 2. De Heer openbaarde zijn heil.
Hij heeft voor de ogen der volken onthuld zijn gerechtigheid,
zijn goedheid, zijn trouw, bleef Hij jegens het huis Israël indachtig.
Allen
Refrein
Cantores 3. Juich, aarde alom, voor de Heer!
Juich, aarde alom, voor de Heer!
Zet de zang in, speelt op de snaren, juich, aarde alom, voor de Heer!
Allen
Refrein
Gezang 254
Tekst: Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde
Muziek: Herman Strategier

Tweede schriftlezing

1 Johannes 1, 1-7
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Halleluja

1 Kronieken 16, 11-12

Cantores Halleluja, halleluja, halleluja.

Allen: Halle-lu-ja, halle-lu- ja, hal- le-lu-ja.

Cantores Vraagt naar de Heer en zijn sterkte, *
zoekt zijn Aanschijn bestendig.
Allen
Halleluja, halleluja, halleluja.
Cantores Gedenkt de wonderen die Hij gedaan heeft *
de tekenen die Hij stelde, de oordelen door zijn mond gesproken.
Allen
Halleluja, halleluja, halleluja.

Gezang 457

Evangelie
Priester
Allen
Priester
Allen

Johannes 21, 15-24

De Heer zij met u!
En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes.
U, Heer, zij glorie.

De priester bewierookt het evangelieboek. Na de lezing:
Priester

Zo spreekt de Heer.

In antwoord hierop wordt gezongen:

Gezang 965
Tekst en muziek: Jacques Berthier, Atelier et Presses de Taizé
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Prediking
door pastoor Helen Gaasbeek.
Na de preek volgt orgelspel.

Geloofsbelijdenis
Priester
Allen

Belijden wij ons geloof met de kerk van alle tijden:
Ik geloof in God ¾
de almachtige Vader, ¾
Schepper van hemel en aarde. ¾
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, ¾
die ontvangen is van de heilige Geest, ¾
geboren uit de maagd Maria, ¾
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, ¾
is gekruisigd, gestorven en begraven, ¾
die nedergedaald is ter helle, ¾
de derde dag verrezen van de doden, ¾
die opgestegen is ten hemel, ¾
zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader, ¾
vandaar zal hij komen oordelen ¾
de levenden en de doden. ¾
Ik geloof in de heilige Geest, ¾
de heilige, katholieke kerk, ¾
de gemeenschap van de heiligen; ¾
de vergeving van de zonden; ¾
de verrijzenis van het lichaam; ¾
+ en het eeuwige leven. Amen.

Voorbeden
Priester

Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God.

Elke voorbede eindigt met:
Laat ons bidden.

Allen
Gezang 317
Muziek: Floris van der Putt
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De laatste voorbede bevat een uitnodiging tot persoonlijk gebed, waartoe enige stilte
in acht genomen wordt. Hierna zegt de priester het onderstaande gebed:
Priester God die blijkens de kracht die in ons werkt bij machte zijt
meer dan overvloedig te doen boven al wat wij vragen of denken,
U zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus,
tot in alle geslachten in de eeuwen der eeuwen.
Allen
Amen.

Vredegroet
cf. Johannes 20, 19-20

Priester

Allen
Priester

De verrezen Christus kwam in hun midden staan en zei:
'Ik wens jullie vrede'.
Toen waren de leerlingen vervuld van vreugde,
omdat ze de Heer zagen.
De vrede van de Heer zij met u te allen tijde!
En met uw geest.
Geef elkaar de vrede.

Opdracht van de gaven
De priester draagt brood en wijn op aan het altaar en bewierookt de gaven. Intussen
wordt het offertorium gezongen (zie verder).
Collectes in de Paastijd – Missie St. Paulus
Er wordt elke week gecollecteerd voor een ander project. Deze week:
Bethune House, Mission for Migrant Workers (Hong Kong)

Het Bethune House in Hongkong is een inloopen opvangplek voor de hulpverlening aan ‘huishoudelijke hulpen’ (domestic helpers) die gedreven door armoede in het buitenland in de huishouding werken. Het gaat vaak om jonge vrouwen die tijdelijk in het b uitenland werken. Van
hun inkomen ondersteunen ze hun familie in het
thuisland (meestal Filipijnen of Indonesië). Het
grootste deel van deze vrouwen is tevreden met
hun werkgever, maar niet altijd gaat het goed tussen werkgever en werknemer. Er zijn vrouwen
die te maken krijgen met uitbuiting, verbale en/of fysieke terreur. Hieruit is het Bethune
House ontstaan, een Blijf-van-mijn-lijfhuis voor vrouwen die mishandeld, verkracht of onderbetaald worden. Terwijl de rechtzaak tegen de werkgeven gaande is, is het in Hong Kong illegaal voor de vrouwen om andere werk te vinden en zijn ze dus afhankelijk van liefdadigheidsorganisaties zoals de Bethune huis voor eten en onderdak. Ook spullen voor persoonlijke verzorging, vervoer, medicijnen, kosten van het verlengen van visum worden door de
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Bethune huis betaald. Ook doet het huis meer dan directe hulpverlening: onder invloed van
acties van het Bethune house is ook hier en daar de wetgeving aangepast. Sommige vrouwen
verblijven twee dagen in het Bethune House, andere wel twee jaar. Gemiddeld verblijft een
bewoonster er zo’n drie maanden. De opvang bestaat uit twee verblijven. Elk heeft ruimte
voor 15 vrouwen. In 2020 was de vactenactie van de kerk bestemd voor het Bethunehuis.
Centraal stond daarbij ondersteuning van de juridische positie van bewoonsters. Vrijwel
voor alles zijn namelijk middelen nodig: van een advocaat tot vervoer naar de rechtszaal, van
een verlenging van een visum (zonder visum geen proces), tot bijscholing over de rechten
van ‘migrant workers.’ www.facebook.com/pages/Bethune-House-Migrant-Womens-Refuge

U kunt voor uw bijdrage gebruikmaken van de QR-code die
ook aan het eind van de livestream in beeld zal worden gebracht. U kunt uw bijdrage tevens zelf overmaken op rekeningnummer NL06 ABNA 0214 1901 29
ten name van Oud-Katholieke Kerk van Nederland
onder vermelding van Missie St. Paulus + datum.

2. O Heer, heb mededogen.
Vraag toch niet weer. Gij weet
dat ik U steeds verloochen,
dat ik U steeds vergeet.
O Heer, heb mededogen.

4. Heer, blijf mij niet ontroeren.
Ik stond wel voor U klaar,
als ik een zwaard mocht voeren;
maar dit is mij te zwaar.
Heer, blijf mij niet ontroeren.

3. Gij vraagt ten tweede male,
Gij, Herder, spreekt zo zacht
van schapen die verdwalen
en kermen in de nacht.
Gij vraagt ten tweede male.

5. Ten derde male vraagt Gij.
Gij laat niet van mij af.
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij,
begraaft ze in uw graf.
Ten derde male vraagt Gij.
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6. Gij weet toch alles, Here.
Ik heb U lief. Gij weet:
liefde zal mij verteren,
zelfs als ik U vergeet.
Gij weet toch alles, Here.

7. O Heer, vraag altijd verder.
Uw liefde triomfeert.
Huurlingen worden herder.
Het offerlam regeert.
O Heer, vraag altijd verder.
Liedboek 649
Tekst: Jan Wit
Muziek: Nico Verrips

Bidt, broeders en zusters, dat onze offerande aanvaard mag
worden door God, de almachtige Vader.
De Heer neme de offerande aan uit uw handen, ¾
tot lof en eer van zijn Naam, ¾
tot heil van ons en van zijn gehele heilige kerk.
Amen.

Priester
Allen
Priester

Gebed over de gaven
Neem, bidden wij, Heer, de gaven aan
die uw kerk U vol vreugde opdraagt.
Verleen ons de genade ons altijd te verblijden
in de verrijzenis van Christus, onze Heer.
Amen.

Priester

Allen

Eucharistisch gebed
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Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen,
die ons strekt tot een voorrecht, een heilzame plicht;
altijd en overal zijt Gij te loven,
maar vooral in deze tijd van vreugde,
nu Christus, ons Paaslam geslacht is.
Want hij is het, die voor ons is geworden het ware Lam,
dat wegneemt de zonden der wereld,
dat door zijn sterven de dood heeft vernietigd
en door zijn verrijzen ons leven hersteld heeft.
Daarom heerst allerwegen blijdschap,
het gehele aardrijk is vervuld van vreugde.
Daarin delen ook de engelen in de hemel,
de machten en krachten,
die U opgetogen prijzen
en met een lofzang die geen einde neemt
uw grote Naam belijden:

Als instemming op de lofzang wordt gezongen:
Jorismis
Mark Lippe
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De priester vervolgt het eucharistisch gebed:
Nr. 7

Priester

Wij danken U, goede Vader,
dat Gij Jezus, uw Zoon, naar ons toe hebt gezonden.
Hij heeft ons laten zien hoeveel Gij om ons geeft
en wat Gij van ons vraagt.
Wat hij kon doen heeft hij gedaan
voor armen en hongerigen, voor zieken en uitgestotenen.
Toen hij verraden en verlaten was sloeg hij niet terug;
door liefde overwon hij de haat.
Op het kruis heeft hij de macht van kwaad en dood gebroken.
Door hem uit de dood te doen opstaan
hebt Gij ons de kracht van uw liefde getoond
en nieuw leven gebracht voor alle mensen.
In de nacht voordat hij zijn leven voor ons gaf
nam Jezus, bij de maaltijd met zijn vrienden,
het brood in zijn handen
en U dankzeggend heeft hij het gezegend,
het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. †
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker
en U dankzeggend heeft hij die gezegend
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Drinkt allen hieruit.
Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond,
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van de zonden.
Telkens als gij dit doet, zult gij het doen tot mijn gedachtenis. †
Daarom, Heer God,
vieren wij met dit brood en deze wijn
het sterven en verrijzen van Jezus, uw Zoon,
en met hem vertrouwen wij onszelf aan U toe.
Zend † uw heilige Geest over ons en deze gaven,
opdat wij bij het breken van dit brood
mogen weten dat hij aanwezig is:
Jezus de Christus,
die ons doet delen in de gemeenschap van uw kinderen.
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Hemelse Vader,
wij zijn door U geroepen
tot dienstbaarheid aan U en aan de mensen.
Geef, dat het geloof, de hoop en de liefde van Jezus
ons hart vervullen,
en laat alle mensen
in vreugde en vrede samenkomen rondom uw tafel
en uitzien naar uw koninkrijk.
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God, almachtige Vader,
door Jezus Christus, onze Heer,
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Het breken van het brood
Allen:
Allen: A
Amen.
men.
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Jorismis
Mark Lippe

Communie
Priester
Allen

Halleluja! Christus, ons Paaslam, is geslacht.
Laat ons daarom het feest vieren. Halleluja!

Priester
Allen

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.
Heer, ik ben niet waardig ¾
dat Gij tot mij komt, ¾
maar spreek slechts een woord ¾
en ik zal gezond worden.

Men kan zich bij deze woorden op de borst slaan.
Gebed bij de geestelijke communie
O Zoon van God,
door uw menswording hebt Gij U verenigd met ons bestaan.
In de gaven van brood en wijn deelt Gij uw leven met ons.
Nu ik deze gaven niet daadwerkelijk kan ontvangen,
bid ik U: kom in mijn hart,
verlicht mijn geest en sterk mijn liefde,
en geef dat ik nooit gescheiden ben van U,
die met God de Vader en de heilige Geest
leeft en leven geeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Communio
He shall feed His flock like a
shepherd and He shall gather the
lambs with His arm and carry them in
His bosom, and gently lead those that
are with young.

Hij zal als een herder zijn kudde weiden,
in zijn arm de lammeren vergaderen en
ze in zijn schoot dragen; de zogenden
zal Hij zachtkens leiden.

Come unto Him, all ye that labour,
come unto Him, ye that are heavy
laden and He will give you rest. Take
His yoke upon you and learn of Him
for He is meek and lowly of heart and
ye shall find rest unto your souls.

Komt tot Hem, allen, die vermoeid en
belast zijt en Hij zal u rust geven; neemt
zijn juk op u en leert van Hem, want Hij
is zachtmoedig en nederig van hart en
gij zult rust vinden voor uw zielen.
Uit de Messiah van G.F. Händel
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⌦
⌦

voor wie alle begeerten be-kend zijn, voor wie geen







geheimen zijn verbor-gen:

⇢

Gebed na Communie



⌦

Priester: De Heer zij met u.

Priester

Laat ons bidden.

⌦






reinig door uw hei-li-ge
tonus simplex

⇢

Allen: En met uw geest.

Geest de gedachten van ons hart,

opdat wij U

Allen bidden enige tijd in stilte.
Priester

Verlicht onze geest, Heer,
doorvol
demaakt
glans van
verrijzenis.
moChristus’
gen liefheb
ben en uw hei-li-ge Naam
Leer ons zien, hoe hij voortdurend
onder ons aanwezig wil zijn
en geef, dat wij, waar wij ook gaan,
vol vertrouwen
en overgave Hem volgen:
verheer-lijken door Je zus Christus, onze Heer.
Christus, onze Heer.

⌦
⌦

Priester

⇢ ⇢

A.: A-men.

  


⇢

⇢

    ҁ   Ѓ  Ё (᠁(

       ҁ   Ѓ  Ё (᠁(

Looft en dankt de Heer, halle-lu-ja, halle-

lu- ja!

Allen: Lof en dank zij God, halle-lu-ja, halle- lu- ja!

Zegen
Priester

Allen
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=

nr. 1 - gedurende de paastijd

De God van de vrede,
door wiens glorie Jezus Christus is opgestaan uit de dood,
geve u kracht om te wandelen in het licht;
en de zegen van de barmhartige God:
+ Vader, Zoon en heilige Geest
dale over u en blijve altijd met u.
Amen.







Nr. 1

Slotzang

2. Geprezen is, geprezen is
de Heer die ’t eeuwig wezen is.
Hij die het licht te voorschijn riep
laat ons opnieuw beginnen,
de nacht kan nooit meer winnen
omdat de dood ten einde liep
die dag dat Hij ons schiep,
die dag dat Hij ons schiep.
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3. Nu ’t Pasen is, nu ’t Pasen is, –
o leven dat ontslapen is
en dood die naar de vrede leidt,
o Heer, mijn dood en leven,
aan mij voorgoed gegeven –
nu loof ik u die heden zijt
verrezen voor altijd,
verrezen voor altijd.
Gezang 642
Tekst: W. Barnard
Muziek: Missen en Gezangen 1745

Orgelspel
Goede zondag!
Als u in deze periode behoefte hebt om met iemand te spreken,
zijn wij en onze pastoors bereikbaar per e-mail en telefoon.
U vindt onze gegevens op www.oudkatholiek.nl

WELKOM BIJ DE BISDOMAVOND OP 22 APRIL 2021
Aanmelden via www.oudkatholiek.nl
________________________________________________________________
VERANTWOORDING
§

§
§

§

§
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