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4 zondag van Pasen jaar C
Roepingenzondag
zondag 12 april 2019
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira Aldás
m.m.v. gemengdkoor

Voor aanvang viering: GvL nr. 417 De aarde is vervuld, (c 1 t/m 4)
Welkomstwoord door de lector
Intredelied: GvL nr. 117-I Volkeren, looft de Heer
Begroeting door de voorganger
Besprenkeling met wijwater koor zingt: VIDI AQUAM
Vidi aquam egredientem de templo, a latare dextro, alleluia:
et omnes ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent:
alleluia, alleluia.

Kyrie
Gloria
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: Handelingen 13,14.43-52
In die dagen reisden Paulus en Barnabas langs Perge naar Antiochië
in Pisidië, waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen. Na
afloop van de dienst in de synagoge liepen vele Joden en
godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee; dezen
spraken hen toe en drongen er bij hen op aan in de genade van God
te volharden. De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen
om naar het woord van God te luisteren. Bij het zien van die grote
menigte werden de Joden zeer afgunstig en beantwoordden de
uiteenzetting van Paulus met beschimpingen. Toen verklaarden

Paulus en Barnabas in alle vrijmoedigheid: “Tot u moest wel het
eerst het woord van God gesproken worden, maar omdat gij het
afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt, daarom
richten wij ons voortaan tot de heidenen. Want aldus luidt de
opdracht van de Heer tot ons: Ik heb u bestemd als een licht voor de
heidenen, opdat gij redding zoudt brengen tot aan het uiteinde van
de aarde.” Toen de heidenen dit hoorden waren zij verheugd en
verheerlijkten het woord van God, en allen die tot het eeuwig leven
waren voorbestemd namen het geloof aan. Het woord des Heren
verbreidde zich door heel die streek, maar de Joden hitsten de
godvrezende vrouwen op die uit de toonaangevende kringen
kwamen en ook de voornaamste burgers uit de stad; zij
veroorzaakten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en
verjoegen hen uit hun gebied. Dezen schudden het stof van hun
voeten ten teken dat zij met hen gebroken hadden en gingen naar
Ikonium. De leerlingen waren echter vervuld van vreugde en van de
heilige Geest. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 100-II
2e Lezing: Apokalyps 7,9.14b-17
Ik, Johannes, zag een geweldige menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de
troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met
palmtakken in de hand. Toen zei een van de oudsten tot mij: “Dat
zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden
hebben wit gewassen in het bloed van het Lam. Daarom staan zij
voor de troon van God en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel,
en Hij die op de troon is gezeten zal zijn tent over hen uitspreiden.
Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of
woestijngloed zal hen treffen, want het Lam in het midden van de
troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven
en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 247

Evangelie: Johannes 10,27-30
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Mijn schapen luisteren naar
mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven;
zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij
wegroven. Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft is groter dan
allen; en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en
de Vader, Wij zijn één.” Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 269
Verkondiging
Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden)
Voorbeden
Offerande/collecte
Prefatie II van Pasen
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. 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 krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
Sanctus
Eucharistisch gebed V GvL nr. 731 blz, 806
Acclamatie: GvL nr. 310-e

Pater Noster: GvL nr. 820
Vredeswens
Agnus Dei
Communielied: GvL nr. 555 Wij groeten u, o Koningin
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL nr. 562 Zingt God de Heer
In dit Jaar van de Roepingen is het vandaag Roepingenzondag, de
dag waarop de Kerk bidt om roepingen tot het priesterschap,
diaconaat en het religieuze leven.
Ons wordt ook gevraagd om de opleidingen tot deze roepingen
financieel mogelijk te maken. Daarom zal er straks na deze viering
voor dit doel een deurcollecte worden gehouden. Uw bijdrage wordt
zeer gewaardeerd.

Achterop de tafel ligt er voor de kinderen informatie over het
Willibrord Zomerkamp.

Woensdagmorgen is de laatste bezinningsochtend van dit seizoen.
De ochtend begint om 10.00 uur.

Zaterdagavond 18 mei is er een concert van Kamerkoor Lux. Thema
is Baltische Zomer. Aanvang 20.15

