
Eucharistie 18 april 2021, 10u, O.-L.-V.-Sint-Pieters Gent 

Derde paaszondag 

In deze viering ontvangen twee volwassenen het doopsel, het vormsel en de eucharistie. 

Intredelied (ZJ 401)  

1. Zingt Jubilate voor de Heer, hemel en aarde, looft uw Vader,  
heiligen, eng’len, mens en dier, sterren en stenen, Jubilate! 

2. Zingt Jubilate, dat is goed, vogels en vissen, licht en water,  
bloemen en bomen, vlees en bloed, lichaam en ziel, zingt Jubilate! 

3. Zingt Jubilate voor de Zoon, dat Hij de hemel heeft verlaten,  
dat Hij de zonden heeft verzoend, Jezus Messias, Jubilate! 

4. Zingt Jubilate voor de Geest, offert de vogel Geest uw adem,  
dat Hij uw hart met vuur geneest, weest God indachtig, Jubilate! 

Kruisteken en welkom  

Kyrie-litanie (ZJ 42)  

Eer aan God (ZJ 42) 

Openingsgebed  

Heer God,  
door de profeten hebt Gij tot ons gesproken 
en in Jezus, uw Zoon, is hun woord tot vervulling gebracht. 
Wij danken u om het levende woord, onze verrezen Heer,  
en vragen:  
open ons ogen voor Hem die met ons door het leven gaat;  
open onze oren voor Hem die tot ons spreekt in het evangelie;  
maak onze geest toegankelijk  
voor het begrijpen van de Schriften. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. 
Allen: Amen. 

Eerste lezing (Hnd 3, 13-15.17-19)  

‘Maar wat God tevoren had aangekondigd monde van alle profeten, dat zijn Messias zou sterven 
heeft Hij zo in vervulling doen gaan. Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden 
uitgewist.’ 

Antwoordpsalm (Psalm 4, 2.4.7.9)  



Alleluia 
Als ik U roep geef mij antwoord,  
God, die mij recht verschaft. 
Gij, die mij redt uit verdrukking, 
wees mij genadig, verhoor mijn gebed! 
Alleluia 

Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt:  
altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep. 
Alleluia 

Zegt men: wie brengt ons geluk?  
Heer, Iaat uw licht over ons opgaan. 
Alleluia 

Als ik mij neerleg slaap ik gerust,  
Gij maakt mij vrij van zorgen. 
Alleluia 
  
Tweede lezing (1 Joh 2, 1-5a)  

‘… we hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die al onze 
zonden goedmaakt en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld. Hoe weten wij dat wij 
God kennen? Er is maar één bewijs: dat we ons houden aan zijn geboden … Maar in een mens 
die gehoorzaam is aan Gods woord, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt.’ 

Vers voor het evangelie (ZJ 4k)  

Alleluia, alleluia. Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften; doe ons hart branden, terwijl Gij tot 
ons spreekt. Alleluia, alleluia. 

Evangelie (Lc 24, 35-48) 

‘Alles moet vervuld worden wat over Mij staat in de Wet van Mozes, in de profeten en in de 
psalmen. Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.’ 
  
Homilie  

Litanie van alle heiligen  

Heer, ontferm U over ons.   Heer, ontferm U over 
ons. 
Christus, ontferm U over ons.   Christus, ontferm U over 
ons. 
Heer, ontferm U over ons.   Heer, ontferm U over 
ons. 
Heilige Maria, Moeder Gods,  bid voor 
ons. 
Heilige Michaël. 
Heilige engelen Gods. 



Heilige Johannes de Doper. 
Heilige Jozef. 
Heilige Petrus en Paulus. 
Heilige Andreas. 
Heilige Johannes. 
Heilige Maria Magdalena. 
Heilige Stefanus. 
Heilige Ignatius van Antiochië. 
Heilige Laurentius. 
Heilige Perpetua en Felicitas. 
Heilige Agnes. 
Heilige Gregorius. 
Heilige Augustinus. 
Heilige Athanasius. 
Heilige Basilius. 
Heilige Martinus. 
Heilige Benedictus. 
Heilige Franciscus en Dominicus. 
Heilige Franciscus Xaverius. 
Heilige Pastoor van Ars. 
Heilige Catharina van Siëna. 
Heilige Theresia van Avila. 
Alle heiligen Gods. 
Wees genadig,  verlos ons Heer. 
Van alle kwaad. 
Van elke zonde. 
Van de eeuwige dood. 
Door uw menswording. 
Door uw sterven en verrijzen. 
Door de uitstorting van uw Geest. 
Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons. 
Dat gij deze uitverkorenen … en … door het doopsel 
tot nieuw leven wilt wekken. 
Jezus Zoon van God. 
Christus, hoor ons. Christus, hoor ons. 
Christus, verhoor ons. Christus, verhoor ons. 

Lofprijzingsgebed over het doopwater 

Goede Vader, 
uit deze doopvont laat Gij nieuw leven stromen 
en maakt Gij ons tot uw kinderen. 

Allen: Gezegend zij God. 

Allen die in Christus worden gedoopt 
uit water en heilige Geest, 
brengt Gij tot één volk samen. 
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Allen: Gezegend zij God. 

Uw Geest van liefde 
stort Gij uit in ons hart 
en Gij roept ons tot vrijheid en vrede. 

Allen: Gezegend zij God. 

Gij kiest de gedoopten uit 
om aan alle volken 
uw blijde boodschap te verkondigen. 

Allen: Gezegend zij God. 

Verzaking en geloofsbelijdenis 

Doop 

Overreiking witte sjaal en doopkaars 

Vormsel 

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, 
door de doop uit het water en heilige Geest 
hebt Gij … en …  tot nieuw leven gewekt 
en hen bevrijd uit de macht van het kwaad. 
Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe Helper. 
Schenk hen de geest van wijsheid en inzicht, 
Allen: Amen. 

de geest van raad en sterkte, 
Allen: Amen. 

de geest van vroomheid en liefde, 
en vervul hen van eerbied voor uw heilige Naam. 
Door Christus onze Heer. 
Allen: Amen. 

Zalving met chrisma op het voorhoofd 

N., ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods. 

Voorbede  

Refrein (ZJ 11d): God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia. 

Bereiding van de gaven en gebed over de gaven 
Eucharistisch dankgebed 
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➢ Heilig: ZJ 42 
➢ Acclamatie (ZJ 14f): Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door uw 

kruis en verrijzenis. 

Onze Vader  

Vredewens 

Broodbreking 

➢ Lam Gods (ZJ 42)  

Communie 

Lied na de communie (ZJ 441)  

1. Kom, laat ons Christus loven die uit het graf verrees.  
Een vreugde van hierboven verdreef de grote vrees,  
de angst van die Hem dienden en treurden om zijn dood. 
Ook ons maakt Hij tot vrienden en redt Hij uit de dood. 

2. De doven liet Hij horen, de lammen deed Hij gaan.  
Hij leeft, en wij, herboren, zijn met Hem opgestaan.  
En alles wat in zonde ontvangen werd en leed,  
heeft nu zijn heil gevonden in ’t wonder dat Hij deed. 

3. Hij leeft, Hij is verrezen en heiligt ons bestaan. 
Zijn kracht zal ons genezen van zond’ en eigenwaan.  
Kom, laten we Hem loven met grote dankbaarheid,  
met hart en ziel Hem loven, nu en in eeuwigheid. 

Gebed na de communie  

Zending en zegen  

V. God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost en tot zijn kinderen aangenomen, 
moge u allen met zijn zegen ook de paasvreugde schenken.  

A. Amen.  

V. Door zijn verlossing hebt gij de ware vrijheid ontvangen; moogt gij ook door zijn 
welwillendheid deel krijgen aan het eeuwig geluk. 

A. Amen.  

V. Door geloof en doopsel zijt gij met de Heer opgestaan ten leven; moogt gij door nu goed te 
leven eenmaal thuis komen in zijn koninkrijk. 

A. Amen.  

V. En zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

A. Amen. 


	Intredelied (ZJ 401)
	Kruisteken en welkom
	Alleluia
	Als ik U roep geef mij antwoord,
	God, die mij recht verschaft.
	Gij, die mij redt uit verdrukking,
	wees mij genadig, verhoor mijn gebed!
	Alleluia
	Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt:
	altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep.
	Alleluia
	Zegt men: wie brengt ons geluk?
	Heer, Iaat uw licht over ons opgaan.
	Alleluia
	Als ik mij neerleg slaap ik gerust,
	Gij maakt mij vrij van zorgen.
	Alleluia
	Homilie
	Bereiding van de gaven en gebed over de gaven
	Onze Vader
	Vredewens

	Gebed na de communie

