Hartebrugkerk, Leiden // Eucharistieviering en kinderwoorddienst zondag 1 mei 2022 - 11:15 uur
Derde zondag van Pasen (jaar C)
voorganger: pater Kortekaas OSB
m.m.v. het Hartebrugkoor o.l.v. Ronald Dijkstra
organist: Jan Verschuren
orgelmuziek: Sonata da Chiesa - Hendrik Andriessen
Introitus: Psalm 66, 1.2.3
Iubilate Deo omnis terra: alleluia: psalmum dicite nomini eius, alleluia: date gloriam laudi eius, alleluia.
Ps. Dicite Deo, quam terribilia sunt opera tua, Domine! In multitudine virtutis tuae mentientur tibi inimici
tui.
Jubelt voor God, alle landen der aarde, alleluja; bezingt de heerlijkheid van zijn Naam, alleluja, en brengt
hem uw hulde, alleluja.
Ps. Zegt tot God: hoe ontzagwekkend zijn uw daden, Heer; zelfs uw vijanden moeten toegeven hoe
geweldig uw macht is.
Begroeting
Boeteact en Heer, ontferm U
Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden om het heilig mysterie van de Eucharistie waardig te
kunnen vieren.
Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en
laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria,
altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig
leven. Amen.
De Schola zingt de vaste gezangen uit de Missa in Simplicitate van Hans Leenders.
Kyrie, eleison
Heer, ontferm u over ons
Christe, eleison
Christus, ontferm u over ons
Kyrie, eleison
Heer, ontferm u over ons
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui
sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
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.
Collecta-gebed
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Liturgie van het Woord
Eerste lezing: Handelingen 5, 27b-32.40b-41
In die dagen ondervroeg de hogepriester de apostelen: “Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden in de
naam van Jezus onderricht te geven? Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. Bovendien wilt gij
ons het bloed van die man aanrekenen.” Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord: “Men
moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan
wie gij u vergrepen hebt door Hem aan het kruis te slaan. Hem heeft God als Leidsman en Verlosser
verheven aan zijn rechterhand om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit
alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.”
Maar men verbood de apostelen te spreken in de naam van Jezus en stelde hen in vrijheid. Zij verlieten de
Hoge Raad, verheugd dat ze waardig bevonden waren smaad te lijden omwille van Jezus’ naam.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Alleluia: Lucas 24, 35
Cognoverunt discipuli Dominum Iesum in fractione panis.
De leerlingen herkenden de Heer Jesus aan het breken van het brood.
Tweede lezing: Apokalyps 5, 11-14
Ik, Johannes zag toe en hoorde de stem van talloze engelen rondom de troon en de stem van levende
wezens en van de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen;
en zij riepen luid: “Waardig is het Lam dat geslacht werd te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid
en de kracht, en eer en heerlijkheid en lof.” En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde
en in de zee, het ganse heelal hoorde ik roepen: “Aan Hem die gezeten is op de troon en aan het Lam zij de
lof en de eer en de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen !” En de vier levende wezens zeiden:
“Amen.” En de oudsten vielen in aanbidding neer.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Victimae pascali laudes
Victimae paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
« Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea: praecedet vos in Galilaeam. »
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluia.
Dat de christenen lofliederen wijden aan het Paaslam.
Het lam heeft de schapen vrijgekocht: Christus, onschuldig, heeft de zondaars verzoend met de Vader.
Dood en leven hebben een wonderbare strijd gestreden: de gestorven leider van het leven leeft en heerst weer.
Zeg ons, Maria, wat hebt gij onderweg gezien?
Het graf van de levende Christus, en de heerlijkheid van de Verrezene.
Als getuigen de engelen, de zweetdoek en de windsels.
Verrezen is Christus, mijn hoop: Hij zal de zijnen voorgaan naar Galilea.
Wij weten dat Christus waarlijk uit de doden verrezen is; Gij Koning, Overwinnaar, ontferm U over ons. Amen. Alleluia.

Evangelielezing Johannes 21, 1-19 (of: 21, 1-14)
De Heer zij met u. – En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes – Lof zij U, Christus.
In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep als
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volgt: Er waren bijeen Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea,
de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen: “Ik ga vissen.” Zij
antwoordden: “Dan gaan wij mee.” Zij gingen dus op weg en klommen in de boot maar ze vingen die nacht
niets. Toen het reeds morgen begon te worden stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet
dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan: “Vrienden, hebben jullie soms wat vis?” “Neen,” zeiden ze. Toen
beval Hij hun: “Werpt het net uit, rechts van de boot, daar zult ge iets vangen.” Nadat ze dit gedaan
hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop
zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: “Het is de Heer!” Toen Simon Petrus hoorde dat het de
Heer was trok hij zijn bovenkleed aan - want hij droeg slechts een onderkleed - en sprong in het meer. De
andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver van de kust, slechts ongeveer tweehonderd
el, en sleepten het net met de vissen achter zich aan. Toen zij aan land waren gestapt, zagen zij dat er een
houtskoolvuur was aangelegd met vis erop en brood. Jezus sprak tot hen: “Haalt wat van de vis die gij juist
gevangen hebt.” Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen,
honderddrieënvijftig stuks en ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei hun: “Komt
ontbijten.” Wetend dat het de Heer was durfde geen van de leerlingen Hem vragen: “Wie zijt Gij?” Jezus
trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis. Dit was nu de derde keer dat Jezus aan de
leerlingen verscheen sinds Hij uit de doden was opgestaan. (Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus:
“Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben?” Hij antwoordde: “Ja Heer, Gij
weet dat ik U bemin.” Jezus zei hem: “Weid mijn lammeren.” Nog een tweede maal zei Hij tot hem: “Simon,
zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?” En deze antwoordde: “Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.” Jezus
hernam: “Hoed mijn schapen.” Voor de derde maal vroeg Hij: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
Nu werd Petrus bedroefd, omdat Hij hem voor de derde maal vroeg: ‘Hebt ge Mij lief?’ en hij zei Hem:
“Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U bemin.” Daarop zei Jezus hem: “Weid mijn schapen. Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: toen ge jong waart deedt ge zelf uw gordel om en gingt waarheen ge wilde, maar
wanneer ge oud zijt zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge
niet wilt.” Hiermee zinspeelde Hij op de dood waardoor Hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei
Hij hem: “Volg Mij.”)
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Homilie
Geloofsbelijdenis – Credo 3
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum
Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta
sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus et
sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et
vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
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.

Voorbede
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Eucharistische liturgie
Bereiding van de gaven
Koormuziek: He is risen - Percy Whitlock
Pr. Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft.
A. Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van
heel zijn heilige Kerk.
Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed
De Heer zij met u. – En met uw geest.
Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. – Hij is onze dankbaarheid waardig.
(Prefatie II van Pasen) Vg. 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, die Gij gemaakt hebt,
bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht.
Aan Hem danken de kinderen van het licht hun geboorte tot eeuwig leven. Aan Hem danken Gods
uitverkorenen hun toegang tot het Rijk der hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost,
door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt.
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, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
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 VI) Heer onze God, Gij zijt heilig en goed, en zó bekend met ons dat onze namen staan
geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt
voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te
helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken
U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons
leven ten einde toe.
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van
Jezus Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen – Hij zegende U, Hij brak het en gaf het
aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor U
gegeven wordt.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is
mijn bloed dat voor U en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te
gedenken.
Voorganger: Mysterium fidei.
Allen: Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Voorganger: Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien – die
Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal,
– uw rechterhand –, en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood dat
wordt gedeeld.
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk dat recht doet
om gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht
van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar N.,
onze paus, N. onze bisschop en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de
moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid
voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de
eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.
Amen.
Gebed des Heren
Aangespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: 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.
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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredesritus
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 in eeuwigheid. – Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u. – En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
Breken van het brood
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
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.

Communie
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der
wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.
(Gebed om geestelijke communie) Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij
smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij verrijkt zullen worden door uw Goddelijke Genade. Jezus,
kom en leef in ons, geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons
volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze
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geestelijke communie. Amen.

Communio: Johannes 21, 15.17
Simon Ioannis, diligis me plus his? Domine, tu omnia nosti: tu scis, Domine, quia amo te. Alleluia.
Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij meer lief dan dezen? Heer, Gij weet alles; Gij weet heer dat ik U
bemin, alleluja.
Koormuziek: Ave Verum - Edward Elgar
Orgelmuziek: Finale uit Sonata VI - Felix Mendelssohn Bartholdy
Gebed na de communie
Mededelingen
Slotriten
Zegen
Pr
A
Pr
A
Pr
A
Pr
A

God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost en tot zijn kinderen heeft gemaakt, moge u
de vreugde van zijn zegen schenken.
Amen.
Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft, moge u doen delen in de erfenis van het
eeuwig geluk.
Amen.
Moge u die door geloof en doopsel met de Heer verrezen zijt, door een heilig leven met Hem
verenigd worden in het hemels vaderland.
Amen.
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Wegzending
Pr Gaat nu allen heen in vrede.
A Wij danken God.
Orgelmuziek: Placare Christe Servulis - Marcel Dupré
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