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Eerste lezing: Hand. 5,27b-32.40b-41
Tweede lezing: Apok. 5,11-14
Evangelie: Joh. 21, 1-19
Lam Gods 331
Degenen, die niet bij de Katholieke Kerk horen,
kunnen naar voren komen om een zegen te
ontvangen. Als teken hiervan kan men een arm voor
de borst kruisen.

Deze lezingen staan op de website.

Intredezang

Communiezang

Heilig

291

(Hierna staan of knielen)

Kyriezang

Na de Zegen: Mijn Schild ende betrouwen

Glorialofzang

Acclamatie na het Evangelie
Alleluia, 4x

Psalm tussen de lezingen

Alleluiazang

V.

118 II

(Allen gaan staan)

Moest de Messias dit alles niet lijden
om in zijn glorie binnen te gaan?
(Luc. 24,26)
Refrein: Alleluia. 4x

Geloofsbelijdenis
Hernieuwing van de doopbeloften
(allen gaan staan)
Zult u zich te allen tijden verzetten tegen het kwaad
en onrecht, om in vrijheid te leven als kinderen van
God?
Allen: Ja, dat beloof ik.
Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en
onrecht, zodat het kwaad zich niet meester van u
maakt?
Allen: Ja, dat beloof ik.
Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen?
Allen Ja, dat beloof ik.
Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper
van hemel en aarde?
Allen:
Ik geloof.
Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,
onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria, die
geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de
dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?
Allen:
Ik geloof
Gelooft u in de heilige Geest, de heilige katholieke
Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving
van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het
eeuwig leven?
Allen:
Ik geloof.
Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer
Jezus Christus, die ons heeft doen herboren worden
uit water en de heilige Geest en ons vergeving heeft
geschonken van onze zonden, ons door zijn genade
bewaren tot het eeuwig leven in Christus Jezus onze
Heer. Allen:
Amen.

Antwoord op de voorbeden

