VIERING VAN DE EUCHARISTIE
VIERDE ZONDAG VAN PASEN
Misericordia Domini
Bevoorrechte zondag – wit

Livestream van het Aartsbisdom Utrecht
Oud-Katholieke Gertrudiskathedraal
zondag 4 april 2021 – 10:00 uur
Aan deze viering werken o.a. mee:
Voorganger
Mgr. Bernd Wallet, Aartsbisschop-elect van Utrecht
Assistent
pastoor Wim van den Berg
Cantores
Mark Lippe en Mariska Teuben-van der Leest
Organist
Piet van der Steen

Orgelspel
Ch. M. Widor – Thema met variaties, f klein, opus 42 no 1 (1887)

Introitus

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

6. Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

5. De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.
Gezang 660
Tekst: Willem Barnard
Muziek: Frits Mehrtens

Inleiding
Bisschop
Allen
Bisschop
Allen

Vrede zij met u!
En met uw geest.
Halleluja, Christus is verrezen!
Hij is waarlijk opgestaan. Halleluja!

Bisschop Ik zal opgaan tot het altaar Gods
Allen
Tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.

Schuldbelijdenis
Bisschop + Onze hulp is in de Naam van Heer
Allen
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Bisschop Laten wij onze schuld belijden
in vertrouwen op Gods barmhartigheid.
Allen
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.
2

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

Kyrie
Mis 32 – Nicolaasmis
W. van Klaveren

Gloria

De bisschop zet de lofzang in:

Mis 32 – Nicolaasmis
W. van Klaveren
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Gebed



    

Bisschop: De Heer zij met u.
Priester:
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tonus simplex

Allen: En met uw geest.

⌦

⇢

geheimen zijn verbor-gen: reinig door uw hei-li-ge

⌦

Bisschop Laat ons bidden.
Allen bidden enige tijd in stilte.

⇢

Geest de gedachten van ons hart,

⌦

opdat wij U

Bisschop God en Schepper,
Gij steunt de zwakken
en brengt verdwaalden thuis bij U.
Wij vol
danken
U voor
de goede
Herder,
maakt
mogen
liefheb
ben en uw hei-li-ge Naam
die zijn leven voor ons heeft gegeven
en die ons leidt op de weg naar U toe,
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.

⌦
⌦

⇢ ⇢

⇢

⇢






A.: A-men.

Eerste schriftlezing

Nehemia 9, 6-15

Graduale

Psalm 100

Cantores 1. Juicht voor de Heer, aarde alom!
Dient de Heer met verblijden,
komt voor zijn aanschijn met jubel.

Allen
Cantores 2. Beseft het: de Heer is God;
Hij schiep ons, wij horen aan Hem,
zijn volk – Hij weidt het als schapen.
Allen
Juicht voor de Heer...
Cantores 3. Treedt zijn poorten in met een danklied,
gaat met lofzang zijn voorhoven binnen,
looft Hem, zegent zijn naam.
Allen
Juicht voor de Heer...
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Cantores 4. Overvloed geeft Hij, de Heer,
tot in eeuwigheid is zijn genade,
van geslacht tot geslacht is zijn trouw.

Allen

Tekst: Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde
Melodie: H. Brüggen

Tweede schriftlezing 1 Johannes 3, 1-8
Halleluja

Psalm 23, 4

Cantores Halleluja, halleluja, halleluja.

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

Cantores Moest ik ook gaan door donk’re ravijnen, *
ik zou nog voor geen onheil vrezen,
Allen
Halleluja …
Cantores want Gij gaat naast mij, *
uw stok en uw staf, zij geven mij vertrouwen.
Allen
Halleluja …
Gezang 450
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Evangelie
Priester
Allen
Priester
Allen

Johannes 10, 11-16

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

Prediking
door pastoor Wim van den Berg.
Na de preek volgt orgelspel

Geloofsbelijdenis
Bisschop Belijden wij ons geloof met de kerk van alle tijden:
Allen
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
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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
Bisschop Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God.
Elke voorbede eindigt met:
Laat ons bidden.

Allen
Gezang 318
Muziek: Richard Farrant

De laatste voorbede bevat een uitnodiging tot persoonlijk gebed, waartoe enige stilte
in acht genomen wordt. Hierna volgt het onderstaande gebed:
Bisschop 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.

8

Vredegroet
cf. Johannes 20, 19-20

Bisschop 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!
Allen
En met uw geest.
Bisschop Geef elkaar de vrede.

Opdracht van de gaven
De bisschop 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:
Koptisch Orthodoxe Kerk van Egypte: sociaal werk Daughters of St. Mary (Egypte)
Sinds 1994 ondersteunt Sint Paulus, Oud katholiek missie en diaconaat buitenland het sociale en diaconale werk van de ‘Daughters of St. Mary’, een zustergemeenschap in de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Egypte. De koptische nonnen van het klooster van de Daughters of
St Mary's beheren naast deze gehandicapte opvang, een ziekenhuis,
een kinderdagverblijf met 500 kinderen, een school en verschillende
dorpenprojecten. De stad Beni Soeuef is geen rijke stad en er is veel
hulp nodig. Door de jaren heen heeft de missie verschillende projecten gesteund. Hieronder een paar voorbeelden. Belangrijk bij het
werk van de zusters is, dat hun werk ten dienste staat van christenen én moslims. De zusters hebben inmiddels ook hard gewerkt aan
de opbouw van een nieuw ziekenhuis waar goed opgeleide artsen,
verplegers, maar ook schoonmakers hun vrije tijd volop en kosteloos inzetten voor minder draagkrachtigen met zowel een Christelijke als Islamitische achtergrond. Een teken van hoop in een politiek
verscheurde samenleving! De afgelopen jaren heeft misse St Paulus de aandacht gevraag voor
het nieuw gebouwde ziekenhuis, El Salam in Beni Soeuf. Ten eerst voor het te bouwen (najaarsactie 2013), later voor nierdialyse en fysio behandelingen (voorjaarsactie 2016) en later
voor zorgkosten voor de armen (vastenactie 2018). In 2020 kon ondersteuning via de najaarsactie een verschil maken voor dit ziekenhuis in het midden van de Coronacrisis die ook
hier onverminderd voortduurt. Website: www.benisuefdiocese.org

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.
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2. Als schapen doolden allen rond,
geen die nog weide en water vond.
Toen zijt gij zelf ons voorgegaan,
getrouwe herder is uw naam

5. Die maakt dat allen op zijn woord
komen tezamen, hij is de poort:
gij moet door hem het rijk ingaan –
hoort, want hij roept u bij uw naam.

3. Geen die zijn leven voor ons gaf,
alwie kwam vóór u, was vreemd en laf.
Geen huurling weidt ons meer voortaan,
getrouwe herder is uw naam.

6. In dood en leven, heer, zult gij
zijn die gij zijt: uw klein volk nabij.
Gij zult met ons uw wegen gaan,
getrouwe herder is uw naam.

4. Die als een lam draagt onze dood,
die breekt zijn lichaam als levend brood,
die om zijn kudde zich liet slaan –
getrouwe herder is zijn naam.

Gezang 795
Tekst: Huub Oosterhuis
Muziek: Christe du biste licht ende dach

Bisschop Bidt, broeders en zusters, dat onze offerande aanvaard mag
worden door God, de almachtige Vader.
Allen
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.
Bisschop Amen.
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Gebed over de gaven
Bisschop God van de vrede, Gij hebt door het kostbaar bloed van hem
die de grote herder van de schapen is
ons uit de dood doen opstaan.
Maak ons bekwaam tot alle goed om uw wil te volbrengen
En voltrek in ons het werk dat U welgevallig is.
Door Christus, onze Heer.
Allen
Amen.

Eucharistisch gebed
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Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Bisschop 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.
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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:
Mis 32 – Nicolaasmis
W. van Klaveren

De bisschop vervolgt het eucharistisch gebed:

Nr. 11
Bisschop Tot U verheffen wij ons hart, tot U, allerhoogste, heilige God. Wij
brengen U dank, aanvaard deze woorden, wil ons bewaren, hoor ons
gebed. Gij die ons komt bevrijden, die ruimte maakt voor mensen, en
het licht van de zon doet opgaan over goeden en kwaden, Gij hebt
ons de aarde in handen gegeven, Gij hebt ons geschapen, man en
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vrouw, mens en mens, schouder aan schouder, om te leven in zorg
en moeite, in leed en liefde naar U toe.
Gezegend zijt Gij, de God van de machten, en gezegend is hij die
komt in uw Naam, Jezus Christus, uw Zoon in deze wereld, die onze
herder is tot in de dood, die ons voorbeeld is, van dag tot dag, opdat
wij doen wat hij gedaan heeft, opdat wij nieuwe mensen worden,
brood en vrede voor elkaar.
Wij danken U omwille van hem die in de nacht voor zijn lijden en
dood alles volbracht heeft, liefde geworden is, die ons brood in zijn
hand heeft genomen en het gebroken heeft, en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden: Neemt en eet, mijn lichaam voor u, doet
dit tot mijn gedachtenis. †
En zo nam hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: Dit is
het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u allen wordt vergoten
tot vergeving van uw zonden. Telkens als gij hiervan drinkt zult gij
het doen tot mijn gedachtenis. †
Daarom zijn wij, door U geroepen en door uw evangelie geraakt, tot
hier gekomen, Heer onze God. Daarom stellen wij dit teken van ons
geloof: verkondigen zijn dood totdat hij komt, en getuigen van zijn leven: dat hij is opgewekt door U, eerstgeborene, nieuwe schepping, in
U verheerlijkt, in U verborgen.
Laat ons nu delen in zijn leven, zend uw † Geest over ons uit,
houd ons gaande God, geef ons hoop, laat het toch zichtbaar zijn in
uw kerk dat Gij niet zijt een God van doden, en beschaam ons vertrouwen niet, wees geloofwaardig, geef ons de vrede.
Door Jezus Christus, met hem en in hem
zijn wij uw mensen, zijt Gij onze Vader,
† nu en tot in eeuwigheid.



᠁  Ё    

Allen: Amen, amen, a- men.
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Het breken van het brood
De bisschop breekt het brood, terwijl gezongen wordt:
Mis 32 – Nicolaasmis
W. van Klaveren

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

Orgelspel
Ch. M. Widor – Allegro cantabile, f klein, opus 42 no 2 (verkort)

Communio

Jubel en verheug u in de Heer, Hij heeft grote dingen aan ons gedaan,
wees niet bevreesd, halleluja, halleluja.
Tekst en muziek: J. Berthier, Ateliers et Presses de Taizé
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⌦
⌦

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







geheimen zijn verbor-gen:

⇢

Gebed na Communie



⌦

Bisschop: De Heer zij met u.
Priester:






reinig door uw hei-li-ge
tonus simplex

⇢

Allen: En met uw geest.

Bisschop Laat ons bidden.

⌦

Geest de gedachten van ons hart,

opdat wij U

Allen bidden enige tijd in stilte.
Bisschop Wij danken U, Vader, omwille van uw Zoon,
die Gij
tot herder
gegeven.
volons
maakt
mogen hebt
liefheb
ben en uw hei-li-ge Naam
Laat niet toe dat uw schapen,
die door uw bloed zijn vrijgekocht,
door het geweld van het kwaad verstrooid worden,
maarver
blijf
op uw kudde toezien.
heer-lijken door Je zus Christus, onze Heer.
Door Christus, onze Heer.

⌦
⌦

Priester

⇢ ⇢

A.: A-men.

  


⇢

⇢

    ҁ   Ѓ  Ё (᠁(

=

nr. 1 - gedurende de paastijd

       ҁ   Ѓ  Ё (᠁(

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

lu- ja!







Nr. 1

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

Zegen
Bisschop Moge de God van de vrede,
die onze Heer Jezus Christus,
de grote herder der schapen,
heeft teruggebracht uit de dood,
u bevestigen in alle goeds
om zijn wil te doen.
Zegene en beware u God, de barmhartige:
+ Vader, Zoon en heilige Geest.
Allen
Amen.
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Slotzang

2. Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten
en 't goddelijke recht,
om zijnen Naam en eer in top te zetten
door 't lof van zijnen knecht.
Al zwierf ik om in nare_en donk're dalen,
beschaduwd van de dood,
nog vreest mijn hart geen ongeluk noch kwalen:
Hij staat me bij in nood!
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3. Ik mag mij vast op zijnen staf verlaten
en trouwe herdersstok.
Hij dekt voor mij, ten schimp van wie mij haten
met onverzoen'bre wrok,
een vollen dis, gelaan met lekkernijen.
Hij zalft mijn haar en hoofd
met oliegeur, om 't aanschijn te verblijen
door glans, die druk verdooft.
4. Wat wordt aan mij een schone kelk gegeven
vol wijns! God stort zijn hart
genadig uit, ten beste van mijn leven,
ten troost van alle smart.
Ik zal Gods huis en zegenrijke tempel
bewonen dag en nacht,
en nimmermeer verlaten Arons drempel,
maar sterven op mijn wacht!
Gezang 215
Tekst: Joost van den Vondel
Muziek: Adriaan C. Schuurman

Orgelspel
C. Saint-Saëns – Fantasie in Es, tweede deel (1859)

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
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________________________________________________________________
VERANTWOORDING
§

§
§

§
§

De vaste en wisselende gebeden uit de eucharistieviering, alsmede de Tractuspsalm, zijn overgenomen uit: Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland: in opdracht van het Collegiaal Bestuur samengesteld door de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie en de Bisschoppelijke Commissie
voor de Liturgische Muziek. © 1993 Gooi en Sticht, Baarn.
Gebed voor de geestelijke communie © 2020 Episcopaat van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Gezang 215, 255, 318, 450, 660, 795 en 965, zijn overgenomen uit: Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland: in opdracht van het Collegiaal Bestuur samengesteld door de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgische Muziek en de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie. © 1990
Gooi en Sticht, Baarn.
Jubelt und freut euch © Ateliers et Presses de Taizé, France.
Nicolaasmis, W. van Klaveren © 2014 Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgische Muziek.
Lay-out: MvdB
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