DE HEILIGE LITURGIE
VAN DE TWEEDE ZONDAG VAN PASEN

‘Beloken Pasen’

BASILIEK VAN DE H. NICOLAAS
AMSTERDAM

Over de liturgie
De liturgie wil een ruimte scheppen waarbinnen God en mens elkaar kunnen ontmoeten en de
mens geïnspireerd en gevoed de kerk weer kan verlaten. God belijden we als een mysterie die
zich heeft laten kennen (geopenbaard) als Vader, Zoon en heilige Geest, liefdevol betrokken
op ieder mens. De ervaring van mysterie en ontmoeting in de openbaring mogen samengaan
in ieder van ons op eigen wijze, steeds als we samenkomen in de kerk.
De zondagse eucharistieviering in de Nicolaasbasiliek is de liturgie van de universele Roomskatholieke kerk, en heeft daarbinnen een eigen karakter. Trefwoorden daarbij zijn aandacht,
rust en stilte. Stilte is er bijvoorbeeld na de preek en in de voorbeden. Rust is er in het hele
verloop van de viering. Aandacht en streven naar kwaliteit is er bij alles wat we doen.
Een belangrijk onderdeel van de liturgie vormt de muziek. Er worden psalmen gezongen uit
het Abdijboek; ze zijn vertaald door Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, en getoonzet door
Benedictijner en Cisterciënzer monniken op basis van het gregoriaans. Deze monastieke
traditie, ‘abdijliturgie’, wordt verrijkt door meerstemmige zang uit de rijke muzikale traditie
van de kerk, door professionele zangers, en orgelspel.

U bent welkom in onze geloofsgemeenschap.
Als u (actief of passief) betrokken wilt zijn bij de Basiliek, kunt u zich inschrijven.
Inschrijfformulieren liggen achter in de kerk.
Pastoraat:

Pastoor:
Diaken:

Drs. Eric (H.A.) Fennis: tel. 06 – 5460 1318
e-mail: EFennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Drs. Rob (C.A.) Polet: tel. 06 – 2725 6730
e-mail: r.polet@nicolaas-parochie.nl

Voor overige informatie:
St. Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73, 1012 AD Amsterdam. tel. 020 – 330 7812
Telefonisch bereikbaar van 10.00 - 12.00 uur maandag t/m woensdag en zaterdag

(Uitzonderingen tijdens vakantieperioden)
Bankrekening: NL 78 INGB 0002 1083 66 t.n.v. Parochie H. Nicolaas
Website van de parochie: www.nicolaas-parochie.nl
e-mail: info@nicolaas-parochie.nl
Muziek in de Basiliek
Wat er gezongen wordt tijdens de diensten is iedere vrijdag vermeld op de website van
Muziek in de Nicolaas: www.muziekindenicolaas.nl
e-mail: info@muziekindenicolaas.nl
Wij verzoeken u vriendelijk uw mobiele telefoon uit te zetten.
Live-stream Heilige Mis
Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet. De
streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn. Indien u niet in
beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass
Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to
be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.
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TREDEN VOOR ZIJN AANSCHIJN
The Introductory Rites
INTREDEZANG Psalm 100 (Abdijboek, psalm 100f & Antifoon Pasen 12; t: uit Byzantijnse liturgie)
Refrein (eerst schola, dan allen)

schola:
Juicht voor de Heer, aarde alom! Dient de Heer met verblijden,
komt voor zijn aanschijn met jubel.
Refrein (allen)
Beseft het: de Heer is God; Hij schiep ons, wij horen aan Hem,
zijn volk  Hij weidt het als schapen.
Refrein (allen)
Treedt zijn poorten in met een danklied, gaat met lofzang zijn voorhoven binnen,
looft Hem, zegent zijn Naam.
Refrein (allen)
Overvloed geeft Hij, de Heer: tot in eeuwigheid is zijn genade,
van geslacht tot geslacht is zijn trouw.
Refrein (allen)

KRUISTEKEN & BEGROETING

OPENINGSWOORD
BOETERITUS
C. Broeders en zusters, belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God om deze heilige
Eucharistie goed te kunnen vieren. (korte stilte)
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KYRIE ELEISON
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Heer ontferm U. Christus ontferm U. Heer ontferm U.

LOFZANG

GEBED
(na het gebed gaan allen zitten)
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VERKONDIGING VAN GODS WOORD
The Liturgy of the Word
EERSTE LEZING: Handelingen 4: 32–35
TUSSENZANG: Psalm 118 (uit: Abdijboek, beurtzang naar psalm 118b)
Refrein (eerst schola, dan allen)

Looft de Heer, goedertieren is Hij; tot in eeuwigheid is zijn genade.
Spreke het Israël uit: tot in eeuwigheid is zijn genade.
De hand van de Heer toont zijn macht, de hand van de Heer is geheven.
Mij wacht niet de dood  ik mag leven en verhalen hoe handelt de Heer.

Refrein (allen)
Refrein

(allen)
De steen die de bouwers verwierpen, thans is hij tot hoeksteen geworden;
door de Heer kreeg dit zijn bestand; het deed zich ons voor als een wonder. Refrein (allen)

TWEEDE LEZING: 1 Johannes 5: 1–6
ALLELUIA-VERS (allen staan)
Refrein (eerst schola, dan allen)

HET HEILIG EVANGELIE: Johannes 20: 19–31
vg.
De Heer zij met U.
a.
En met uw geest.
vg.
Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes
a.
Lof zij U, Christus.
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RESPONSORIE na het Evangelie:

HOMILIE
GELOOFSBELIJDENIS (allen staan)

allen: En in Jezus Chrístus, zijn enige Zoon, onze Héer,
die ontvangen is van de heilige Geest,

koor: geboren uit de maagd María, die geleden heeft onder Pontius Pilátus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,

allen: die nedergedaald is ter hélle, de derde dag verrezen uit de dóden,
die opgestegen is ten hemel,

koor: zit aan de rechterhand van Gód, de almachtige Váder,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

allen: Ik geloof in de heilige Géést; de heilige katholieke kérk,
de gemeenschap van de heiligen;

koor:
allen

de vergeving van de zónden; de verrijzenis van het líchaam;
en het eeuwig leven. Amen.

VOORBEDEN (allen knielen)
Acclamatie bij de voorbeden (allen zingen):
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DE HEILIGE EUCHARISTIE
The Liturgy of the Eucharist
OFFERTORIUMZANG: Surgens Jesus

De verrezen Jezus, onze Heer, zei, staande te midden van zijn apostelen: Vrede zij u!
AANDRAGEN VAN DE OFFERGAVEN

vg.

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de
almachtige Vader.

a.

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van Zijn Naam, tot welzijn voor ons en van heel zijn heilige Kerk.

GEBED OVER DE GAVEN (allen staan)
HET EUCHARISTISCH GEBED:

voorganger:
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 op deze dag die Gij gemaakt hebt
bezingen wij U.
Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij, die voor 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 de krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
(t: AM Pasen I)
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voorganger:
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de
dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus
onze Heer. Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood,
sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, Dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem aan zijn
leerlingen met deze 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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

voorganger:
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het
heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige
dienst te verrichten.
Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige
Geest worden vergaderd tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt,
één heilig volk met onze paus en onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja,
alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht
van uw gelaat.

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder
van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die
hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig
te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.
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.
(t: AM canon IIc)

Allen zingen:
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COMMUNIERITUS
The Communion Rite
ONZE VADER

vg:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw
barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend
op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

VREDESWENS
c:
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.
a:
Amen.
c:
De vrede des Heren zij altijd met U. a: En met uw geest.
d:
Wenst elkaar de vrede.
(Wij wensen elkaar ‘de vrede van Christus’)
AGNUS DEI
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.
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UITNODIGING VOOR DE COMMUNIE

vg:

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

a:

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.

HYMNE: O salutaris hostia
O zalig Lam dat voor ons boet, de deur des hemels open doet

MOMENT VAN STILTE
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COMMUNIEZANG: Antifoon Pasen 36 (t: Johannes 20: 27) & Psalm 66

schola:

Steekt Gods loftrompet, alom op áarde,
Zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk, *
doet statig stijgen zijn lóflied.

allen: per strofe afgewisseld door de schola
Zingt God toe: “Hoe geducht zijn uw wérken,
Uw almacht dwingt uw bestrijders *
U nederig hulde te brengen.
U zal alles op aarde aanbídden,
zingen u, * zingen uw Naam ter éer.”
Aanzie dan de daden van Gód,
om de mens in zijn handelen verváarlijk:
Hij heeft vermocht dat de zee dróogviel,
dat zij droogvoets de stroom overstaken.
Daar droegen wij vreugde in Hém
die heerst door zijn sterkte voor éeuwig,
wiens ogen de volkeren péilen,
rebellen, weerstaat gij Hem níet!
Zegent, volkeren, Hem, onze Gód,
laat ver zijn loflied weerklínken:
Hij die heel ons leven verníeuwde,
onze voet voor wankelen behóed heeft.
Met brandoffers wil ik tot uw húis gaan,
zo los ik mijn geloften U ín
die mijn lippen U tóegezegd hadden,
die ik opnoemde toen ik in nóod was.
Maar God heeft mij waarlijk verhóord,
mij verstaan toen ik biddend Hem áanriep.
Lof zij God, die mijn bede niet áfwees,
die mij nooit zijn genade ontzégd heeft. Allen buigen voor de doxologie
Eer aan de Vader en de Zóon
en de heilige Géest;
zoals het was in het begin ' en nu en altíjd
en in de eeuwen der eeuwen. Ámen. De antifoon wordt herhaald (schola)
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SLOTGEBED

+ ZENDING EN ZEGEN
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