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Vaste gezangen: Missa in honorem S. Ambrosii – Jan Nieland 
  
 
Openingslied: Christus die verrezen is 
 

1. Christus die verrezen is, doet ons samen komen; 
’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen. 
 

 
 
2. Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen. 

Rijzend uit zijn graf heeft Hi Adams dood verslagen. 
Refrein 

 
3. Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 

’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. 
Refrein 
 

 
Woord van welkom  
 
 
Kyrie  
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Glorialied; Aanbidt en dankt 
 

1. Aanbidt en dankt uw Vader, God 
die leeft in eeuwigheid; 
aan Hem behoort het koningschap 
en alle heerlijkheid. 
Verkondigt Hem en looft zijn Naam, 
bezingt zijn wondermacht; 
dan zal op aarde vrede zijn 
voor wie zijn hulp verwacht. 

 
2. Aanbidt en dankt de koningszoon, 

die in de wereld kwam, 
en al de zonden van zijn volk 
gehoorzaam op zich nam, 
Nu nodigt Hij zijn broeders uit  
op ’t grote koningsfeest. 
En waar Hij leeft aan Vaders hand, 
daar heerst een goede geest. 

 
 
 
Gebed 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Eerste lezing: Handelingen der Apostelen 2,14, 22-32  
Het was onmogelijk, dat Hij door het dodenrijk werd vastgehouden 

 
Op de dag van Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf 
 en verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten: 
‘Gij allen, Joodse mannen en bewoners van Jeruzalem, 
weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden. 
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‘Jezus de Nazareeër was een man 
wiens zending tot u van Godswege bekrachtigd is. 
Gij kent immers zelf de machtige daden, wonderen en 
tekenen, die God door Hem onder u heeft verricht: 
Hem die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit  
en voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand  
van goddelozen aan het kruis genageld en gedood. 
Maar God heeft Hem ten leven opgewekt  
na de strikken van de dood te hebben ontbonden; 
want het was onmogelijk dat Hij daardoor werd 
vastgehouden. 
Doelend op Hem toch zegt David: 
De Heer had ik voor ogen, altijd door, 
Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen; 
daarom is er blijdschap in mijn hart  
en jubelt mijn mond van vreugde; 
Ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, 
omdat Gij mijn ziel niet zult overlaten aan het dodenrijk 
en uw heilige geen bederf zult laten zien. 
Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen, 
Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn. 
Mannen broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de 
aartsvader David dat Hij gestorven en begraven is; 
we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag. 
Welnu, omdat hij een profeet was, 
en wist, dat God hem een eed gezworen had dat Hij een van 
zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen, 
zei hij met een blik in de toekomst 
over de verrijzenis van Christus, 
dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk 
en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien. 
Deze Jezus heeft God doen verrijzen 
en daarvan zijn wij allen getuigen.’ 
 
Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
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Tussenzang; Psalm 118 III, Mijn God zijt Gij 
 
Antifoon: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 

mijn God, U in de hoogte steken. 
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam, 
zowaar als ik leef. 
 

  
 
Ik was gevangen en riep: God. - en Hij heeft mij geantwoord. 
Hij heeft mij de ruimte gegeven,  
Hij komt voor mij op als een vriend. 
Refrein 

 
Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op mensen. – 
Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op macht. 
Refrein 
 
Ik was geslagen, maar God heeft mij overeind geholpen. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven, Hij tilt mij op. 

 
Antifoon: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 

mijn God, U in de hoogte steken. 
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam, 
zowaar als ik leef. 

 
Refrein 
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Tweede lezing; 1 Petr. 1, 17-21 
Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus,  
het lam zonder vlek 

 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 
 
Dierbaren, 
God die gij aanroept als Vader, 
is ook de onpartijdige rechter over al onze daden; 
koestert daarom ontzag voor Hem, 
zolang gij hier in ballingschap leeft. 
Gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen, 
zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan 
dat gij van uw vaderen had geërfd. 
Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, 
het lam zonder vlek of gebrek, 
dat uitverkoren was vóór de grondlegging der wereld, 
maar eerst op het einde der tijden is verschenen, 
om uwentwil. 
Door Hem gelooft gij in God, 
die Hem van de doden opgewekt 
en Hem de heerlijkheid gegeven heeft; 
daarom is uw geloof in God tevens hoop op God. 
 
Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
 
 
Vers voor het Evangelie 
 
Alleluia 
Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften; 
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. 
Alleluia 
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Evangelie; Lc 24, 13-35 
Zij herkenden Hem aan het breken van het brood 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 

 
In die tijd 
waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg  
naar een dorp dat Emmaüs heette  
en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag. 
Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. 
Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten 
wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe  
en Hij liep met hen mee. 
Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen. 
Hij vroeg hun; 
‘Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar 
voert?’ 
Met een bedrukt gezicht bleven zij staan. 
Een van hen, die Kléopas heette,  
nam het woord en sprak tot Hem; 
‘Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, 
dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?’ 
Hij vroeg hun: 
‘Wat dan? ‘ 
Ze antwoordde Hem; 
‘Dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was, 
machtig in daad en woord 
in het oog van God en van heel het volk; 
hoe onze hogepriesters en overheidspersonen  
Hem hebben overgeleverd 
om Hem ter dood te laten veroordelen 
en hoe zij Hem aan het kruis hebben geslagen. 
En wij leefden in de hoop, 
dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! 
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Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen 
gebeurd zijn. 
Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden  
ons in de war gebracht; 
ze waren in de vroegte naar het graf geweest, 
maar hadden zijn lichaam niet gevonden, 
en ze kwamen zeggen  
dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad, 
die verklaarden dat Hij weer leefde. 
Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan 
en bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, 
maar Hem zagen ze niet.’ 
Nu sprak Hij tot hen: 
‘O onverstandigen, 
die zo traag van hart zijn 
in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben! 
Moest de Messias dat alles niet lijden  
om in zijn glorie binnen te gaan?’ 
Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten 
wat in al de Schriften op Hem betrekking had. 
Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, 
maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. 
Zij drongen bij Hem aan: 
‘Blijf bij ons, want het wordt al avond  
en de dag loopt ten einde.’ 
Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. 
Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood, 
sprak de zegen uit, 
brak het en reikte het hun toe. 
Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, 
maar Hij verdween uit hun gezicht. 
Toen zeiden ze tot elkaar: 
‘Brandde ons hart niet in ons, 
zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schiften 
ontsloot?’ 
 



9 

 

Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug. 
Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen. 
Dezen verklaarden: 
‘De Heer is werkelijk verrezen, 
Hij is aan Simon verschenen.’ 
En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was 
en hoe Hij door hen herkend werd  
aan het breken van het brood 
Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
 
 
Na het evangelie:    
 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon 
O heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen    
 

 
Overweging 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel 
en aarde en in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd 
Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 
gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle; de 
derde dag verrezen uit de doden die opgestegen is ten hemel,  
zit  aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik 
geloof in de Heilige Geest de heilige katholieke Kerk, de 
gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis  van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/God_de_Vader
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde_(christendom)
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Voorbede acclamatie: Heer, geef ons vrede en vreugde 
 

 
 
 
Collecte  
Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan voor de 
collecte. Ook nu kunt u zich aansluiten door het overmaken 
van uw bijdrage. Alle informatie vindt u in de speciale bijlage 
en op de diverse websites. 
 
 

EUCHARISTIE 
 
Bidt, broeders en zusters…… 
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof 
en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van zijn 
heilige kerk. 
 
 
Gebed over de gaven 
 
 

EUCHARISTISCH GEBED 
 
Prefatie 
 
De Heer zal bij u zijn.  De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart.  Wij zijn met ons hart bij de Heer 
 
 Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
 Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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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 bezingen wij U. Want ons 
paaslam, Christus, is voor ons geslacht. 
Hij, die door ons  geworden is het Lam dat wegdraagt de 
zonden der wereld. Onze dood is Hij gestorven, voorgoed 
heeft Hij de dood ontwapend en gedood; Hij is opgestaan ten 
leven en alles heeft Hij nieuw gemaakt. 
Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde 
wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten 
en krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder 
einde: 
 
Sanctus,- Sanctus,- Sanctus - Dominum Deus Sabaoth.- 
Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini. –  
Hosanna in excelsis. 
 
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet 
U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige 
Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit 
naties en rassen en talen; want van oost tot west moet door 
een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U 
toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door 
uw Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus 
Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze 
geheimen vieren. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en 
sprak daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. 
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
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Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een 
zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn 
leerlingen en zei: 
  

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. 

 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
  Als wij dan eten van dit brood 

en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 

 
 
Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven 
van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan 
uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo 
levend en heilig. 
 
Wij vragen U, Heer; zie welwillend neer op het offer van uw 
kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij 
ons met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden 
verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul 
ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus zal zien 
worden tot één lichaam en één geest. 
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Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U; dan 
zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, 
samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God, met 
de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, 
martelaren en heiligen, in het bijzonder met de zalige Titus 
Brandsma, de heilige Anna, de heilige Augustinus, de heilige 
Urbanus en Jezus als onze Goede Herder en met de kracht 
van de heilige Geest, en met allen die in uw heerlijkheid zijn 
en daar voor ons bidden. 
 
Moge de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is 
gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, 
onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof; samen met 
uw dienaar onze paus Franciscus, en onze bisschoppen 
Joseph en Johannes, met alle bisschoppen, de geestelijkheid 
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworden. 
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van 
deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader 
zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen 
van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U 
lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in 
uw rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met 
hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, 
door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is 
aan deze wereld. 
 
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. 
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Gezongen Onze Vader 
Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die 
Jezus ons gegeven heeft:  
 
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 … 
Want van u is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Vredeswens 
 
 
Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis    2x 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 
. 
 
 
Communie 
 
 
Communielied; Ave Maria de Parkinson 
 

1. Uit u werd geboren onze heiland, 
onze Heer, Zoon van God, mensenzoon. 
Maria wees gegroet! 
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Refrein:   Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu! 

 
2. Moeder, vol genade, gij onthaalt uw kinderen, 

hen die klein zijn en zwak. 
Maria wees gegroet! 

 
 
 
Slotgebed   
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen en wegzending 
  
Vg.: De Levende zegene en behoede u. 

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten,  
en zij u genadig.  
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,  
en geve u vrede. 
 

Allen: Zegen ons en behoed ons,  
doe lichten over ons uw aangezicht 

 en wees ons genadig. 
 
 Zegens ons en behoede ons,  

doe lichten over ons uw aangezicht 
 en geef ons vrede. 
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Slotlied; De steppe zal bloeien 
 

1. De steppe zal bloeien.  
De steppe zal lachen en juichen.  
De rotsen die staan vanaf de dag 
en der schepping, 
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 

 
2. De ballingen keren. 

Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan het einde der aarde, 
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen 
als lachen en juichen.  
Die zaaien in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 

 
3. De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
Dode, dode sta op, het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond 
en wij zullen horen, en wij zullen opstaan, 
en lachen en juichen en leven. 
 

 
VOLGENDE UITZENDING ATV AMSTELVEEN 
OP ZONDAG 3 MEI OM 10.30 UUR 
UIT DE URBANUS OUDERKERK 


