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Eerste Lezing: Hand. 5,12-16
Tweede Lezing: Openb. l, 9-lla.12-13.17 -19
Evangelie: Joh. 20,19-31
De teksten zijn na te lezen op de website
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Kyriezang

Ky-ri -e, Ky-ri -e e*le - i-son. Ky-ri -e"

Ky-rr-e e-le - son.

Kyrie Eleison Christe Eleison - Kyrie Eleison

Gloria

Glo - ri -a, glo - ri-a, in ex-col - sis De - ol

Gio - fl-a, glo - ri -a, at-ie-lu-ia, al -ie-lu-ra!
Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die hij liefheeft.
Wrj loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wrj verheerlijken U en zegger. U dank voor uw grote
heerhjkheid.

Glo - rr-a, glo - ri -a, rn ex-cel -si$ De - ol

Glo - rr-a. glo - ri -a. al-le-lu-ia, al -le-lu-ra!
V: Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
A: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Chrisfus;

V:

A:
V:
A:



V: Heer God, Lam Gods, Zoonvatde Vader;
A: Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;V: Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;A: Gij die zit aa., de rechterhand van de vader, ontferm U-over 

'

ons.

V:
A:
V:
A:

Slo - ri -a, glo - r, -a, in ex.cel - sis De _ o!

Glo - rr-a, gb - rr-a. al-lo-lu-ia, al -le-lu_ia!
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.
met de Heilige Geest in de heerLjkheid van God de Vader
Amen-

Na de Eerste Lezing- psalm 11g II

Laat ie - der's He-ren goed-heid prij - zen,

tluurt in eeu . wig - heid.

Laat, Is " ra - el, uw lof .zang rij , zen:

Ztjn trief - de duurt in eeu - wig .heid.
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Dit zij het der pdes-ter - ko - ren:

Zijn lief -de duu( il eeu " wig - heid

C!, die den vreest,laat het ren:

Zijn liel " de duurt in eeu - wig- heid.

5. De Heer is mij tot hulp en sterkle,

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.

Hij is het, die mijn heil bewerkte.

Ik loof den Heer mijn leven lang.

Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:

Gods rechterhand doet grote dingen,

Gods rechterhand heeft grote kracht!

9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en west verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,

2. Ik werd benauwd van alle zijden
en riep den Heer ootmoedig aan.
De Heer verhoorde en bewijdde,
Hij deed mij in de ruimte staan.

De Heer is met mij, 'k zal ilet vrezefl.
Geen sterveling verschrikt mij meer.
De Heer wil mij tot helper wezen:
ik zie op a1 mijn haters neer.
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geefthans het heil door ons verbeid.

Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.

Wij zeegnen u uit 's Heren woning.
wij zegenen v altezaam.

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde

ons oog en hart met vrohjk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde

op zijn altaren aangericht.

Glj zljt mijn God, U zal ik prijzen,

o God, U roemen wijd en ztjd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:

Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Na de Tweede Lezing - Alleluia

-le-lu-ra. al -le-lu-ta. al -le-lu ra-

Acclamatie na het Evangelie
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U-brca-fi-tas et a - mol u-bica-ri-tas De-usI - hi
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Geloofsbelijdenis (allen gaan staan)

lroorzang Ik ge-loof in God de al-macir-ti "ge Va - der,

Schep-per Yan he - mel eil aff - de.

En in Je -zus Chris-tus. zijn e - ni - ge Zoon,on-ze Heer,

orlt-vail-gon is van de hei- li - ge Geest,

ge - ren uit de maagd Ma - ri - a,

die ge - le- denireeft on-derPon-ti- us Pi - la - tus,

is ge - krui - sig<i , ge - stor-ven en be-gra- ven!

Yoorzang: die ne - der - ge - daald is ter hel - le,

de der - de dag ver - re - zen uit de do - derr,
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elie op - ge - ste - gen is tsn mel, zit aan

de rechterhand van Ood de al-mach- ti - ge Va - eler,

.' van - zal FLJ ko - men oor - de - len

rie le ven - derr de dr: - den,

Ik ge - loof in de hei - li - ge Geest;

de hei li - ge ka , thu - lie kcrk,

de ge - nrlcen-schap van de hci " li - gen;

de ver . ge - ving vtll de zon - den;

dc ver - rij - ze - nis van het chaarrr;

en het tleu rvig le -ven. A,men.
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Acclamatie na de voorbeden

Mi-se-fi-cor-dr-as Do-mi -nr rn ae-ter-num can-la-bo

Offerandezang

Lau - da - te om-nes gen-tes. lau - da - te Do'mi-num. Lau-

da - teom-nesg€n-ta$. lau-da - teDo-mi -num. Lau-

Hei - lig, hei - lig, hei tig de Heer,

de God der he - mel - se mach - tenl

Vol- zijn ire - mel en aar de van uw

heer-lijk-heiil. Ho"san- na in den ho - 90.

Heilig



Ce-ze-gend Hij, die komt in de naamdes l:le - ren

Ho - san - na in den ho ge.

Acclamatie na de Consecratie

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wrj belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij venezenzljt.

Onze Vader

Lam Gods

Lam 
-,.. 

Gocls, dat weg-neemt de zon-den der we - reld.

ont"fenn U o - ver ons.f?xi Lam -,* Cods, dat wegnoemt

de zon-den der we - reld, goef ons de vre del

Degenen, die niet bij de Katholieke Kerk horen, kunnen naar voren
komen om een zegen te onvangen. Als teken hiervan kan men een arm
voor de borst kruisen
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Communiezang

In de Heerr:iitilikheelmiin srerk"re^ il rn$n(rod

Al rnvn ho - pe en al m1n frcug-de en myn ;li

ii1 S( ' [y{l Cs h []i rl hr - 1a, el S*- ryor

drwtugde-zang. Cq die miir

pe,nryn ljoiht' Kris-trr d1't

ri jilrl riljl; iill lll:ili ir lri

riing
-ci -

br

re-
sl- vE

bt
ut
ir

ln de

AI myn

tl )r

ik en 'k-kengeen angst.

Jo ha om ils tochl

o i no tilc Prt

D6C F B!C ii f i1,

werkt, 0p U ver-hottw ik sn'k-te0g€e8 eng$l, op

brocirr. oP Jo be' trou ik rct om' - e nsch! ik

6. En cll {ot ' fr o i os tiil Po', efi

li ver- trouw

f,ieez-jo net

EmCf op. Am Dn EbC F i)$ {.1

li!:rp l: .1,

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang' Gij die

mijn bevrijding bewerkt, op U vertrouw ik en 'k ken geen angst, op U

vertrouw ik en 'k ken geen angst.

Na de zegen: Mrjn Scluld ende Betrouwen


