
 
                OPENING VAN DE DIENST  
 

 
Introitus 
Quasi modo geniti infantes, alleluia: rationabiles, sine 
dolo lac concupiscite, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Verlangt als pasgeboren kinderen naar melk, alleluia, 
naar zuiver voedel voor uw geest om als verlosten op te 
groeien, alleluia, alleluia, alleluia. 
   
 
Kruisteken & groet   
 
Schuldbelijdenis 
 
Kyrie & Gloria uit Missa I  
 
Gebed 
 
  DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Lezing uit Handelingen der Apostelen 4,32-35 
 
De menigte die het geloof had aangenomen  was één van 
hart en één van zielen er was niemand die iets van zijn 
bezittingen zijn eigendom noemde, integendeel , zij 
bezaten alles gemeenschappelijk. Met kracht en klem 
legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van 
de Heer Jezus en rijke genade rustte op hen allen. Er was 
geen enkele noodlijdende onder hen,omdat allen die 
landerijen of huizen bezaten deze verkochten en de 
opbrengst ervan meebrachten om aan de voeten van de 
apostelen neer te leggen. Aan ieder werd daarvan 
uitgedeeld naar zijn behoefte. 

Antwoordpsalm  118  
 
Refrein:   Brengt dank aan de Heer, want Hij is     

genadig, eindeloos is zijn erbarmen. 
 
Stammen van Israël dankt de Heer, eindeloos is zijn 
erbarmen. Herhaalt het dienaren van de Heer,  
eindeloos is zijn erbarmen ! Refrein: 
 
De steen die de bouwers hebben versmaad die is 
tot hoeksteen geworden. Dit is de dag die de Heer 
heeft gemaakt, wij zullen hem vieren in blijdschap. 
Refrein: 
 
Ach Heer, geef ons uw heil, ach Heer, geef ons 
voorspoed. Begeeft u in optocht met tovertakken,  
tot bij de horens van het altaar. Refrein: 
 
 
Lezing  uit de 1e brief van de h. apostel Johannes  
 

5,1-6 : Vrienden, Iedereen die gelooft dat Jezus de 
verlosser is, is een kind van God. Welnu, wie de 
vader liefheeft bemint ook het kind. Willen wij God 
liefhebben en zijn geboden onderhouden dan 
moeten wij ook Gods kinderen liefhebben. Dat is 
onze maatstaf. God beminnen wil zeggen zijn 
geboden onderhouden en zijn geboden zijn niet 
moeilijk te onderhouden  want ieder die uit God 
geboren is overwint de wereld. En het wapen 
waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander 
dan ons geloof. Niemand kan de wereld overwinnen 
dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij 
is het die gekomen is met water en bloed, Jezus 
Christus. 
 
 
Alleluia         Alleluia. Post dies octo, ianius clausis,  

stetit Iusus in medio discipulorum 
suorum, et dixit: Pax vobis. Alleluia. 

 
Na acht dagen kwam Jezus, terwijl de deuren 
gesloten waren, te midden van zijn leerlingen staan 
en zei: Vrede zij u.  
 

 

Evangelie volgens  Johannes 20,19-31 
 

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de 
deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten 
waren  uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, 
ging in hun midden staan en zei: „Vrede zij u." Na dit 
gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn 
zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen 
zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: „Vrede 
zij u. „Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik 
u." Na deze woorden blies Hij over hen en zei:  
„Ontvangt de heilige Geest. „Als gij iemand zonden 
vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet 
vergeeft, zijn ze niet vergeven. "Tomas, een van de 
twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij 
hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden 
hem:   „Wij hebben de Heer gezien." Maar hij 
antwoordde: „Zolang ik in zijn handen niet het teken 
van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de 
nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, 
zal ik zeker niet geloven." Acht dagen later waren zijn 
leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas 
er bij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus 
binnen, ging in hun midden staan en zei: „Vrede zij u." 
Vervolgens zei Hij tot Tomas: „Kom hier met uw 
vinger en bezie mijn handen.  „Steek uw hand uit en 
leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig 
maar gelovig." Toen riep Tomas uit:  „Mijn Heer en 
mijn God !"  Toen zei Jezus tot hem:  „Omdat ge Mij 
gezien hebt gelooft ge?  „Zalig die niet gezien en toch 
geloofd hebben."  In het bijzijn van zijn leerlingen 
heeft Jezus nog vele  andere tekenen gedaan welke 
niet in dit boek zijn opgetekend maar deze hier zijn 
opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de 
Christus is, de Zoon van God en opdat gij door te 
geloven leven moogt in zijn Naam. 
 

Preek 
 
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, 
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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 vergeving van de 
zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig 
leven. Amen 
 
Voorbede acclamatie  Heer onze God, wij bidden U 

verhoor ons. 
 
 

 
 DIENST VAN DE TAFEL 
 
        
Collecteaanbeveling  
 
U kunt uw bijdrage aan de collecte 
voor het werk in de parochie 
overmaken via  
NL91 INGB 0315 3045 45 t.n.v.  
Parochie Heilige Theresia van Ávila 
o.v.v. ‘collecte’. U kunt ook de QR-
codes hiernaast inscannen.. 
 
 
Offerandelied  De Heer is waarlijk opgestaan 
 
De Heer is waarlijk opgestaan , alleluia 
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia 
Want Jezus onze Koning groot, alleluia 
verrees in glorie van de dood, alleluia 4x 
 
Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia 
de schepping is om U verblijd, alleluia 
De morgen van de eerste dag, alleluia 
zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia 4x 
 
De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia 
Hij  maakt ons in zijn liefde vrij, alleluia 
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia 
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia 4x 
 
 

Misintenties en gebed over de gaven 
  
Prefatie  
 
Sanctus, uit Missa I  
 
Eucharistisch gebed  
 
Gebed des Heren 
 
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, 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. 
 
Vredeswens 
 
Broodbreking   
 
Agnus Dei uit Missa I 
 
Uitnodiging tot de Communie 
 
Communio  
 
Mitte manum tuam, et cognosce loca clavorum, 
alleluia: et nolli esse incredulus, sed fidelis, alleluia, 
alleluia. 
 
Steek uw hand uit en bezie de plaats van de 
nagelen, alleluia, en wees niet langer ongelovig, 
maar gelovig, alleluia, alleluia. 
 
 

Gebed na de communie 
 
 
 
                              SLOT VAN DE DIENST  
 
 
Wegzending en Zegenwens 
 
Slotlied  U zij de glorie  
 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immermeer 
Uit een blinkend stromen daalde d’ engel af 
Heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immermeer 
 

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer 
Weest dan volk des Heren, blij en welgezind 
En zeg telkenkere: “Christus overwint!” 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immermeer 
 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft 
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn Godd’lijk wezen is mijn glorie groot: 
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immermeer! 
 
Collecte bij de deur 
 

 
Aandacht voor: 
 
We vieren weer in de 6 kerken binnen onze parochie: 
voor tijden verwijzen we u naar de site, de 
nieuwsbrief of Solo dios. 
U bent van harte uitgenodigd mee te vieren na 
aanmelding + uitnodiging via het 
reserveringssysteem op de site. Er wordt ook 
wekelijks gestreamd vanuit de H. Antonius kerk 
 
 


