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Hartebrugkerk, Leiden 

Eucharistieviering  zondag 25 april 2021  -  11:15 uur 

Misericordia 

 

voorganger: pastoor J.H. Smith 

organist: Jan Verschuren 

cantores: enkele leden van de Schola Cantorum van de Hartebrugkerk o.l.v. Theo Goedhart 

 

Orgelmuziek: Partite diverse sopra: O Gott, du frommer Gott, BWV 767 - Johann Sebastian Bach 
 

Introitus: Psalm 33, 5-6 

Misericordia plena est terra, alleluia: verbo Dei caeli firmati sunt, alleluia. 

Van Gods goedheid is heel de aarde vervuld, alleluia; op het woord van de Heer is de hemel 

geschapen, alleluia. 

 

Begroeting 

 

Boeteact en Heer, ontferm U 

 

Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden om het heilig mysterie van de Eucharistie waardig 

te kunnen vieren. 

Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in 

doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de 

heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te 

bidden tot de Heer, onze God. 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het 

eeuwig leven. 

Amen. 

 

Het koor zingt de vaste gezangen uit de Eerste mis (Lux et origo). 

 

Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 

Christe, eleison Christus, ontferm u over ons 

Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 

 

Gloria in excelsis Deo.  

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

Laudamus te. Benedicimus te.  

Adoramus te. Glorificamus te.  

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.  

Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.  

Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.  

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.  

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.  

Quoniam tu solus Sanctus.  
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Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Iesu Christe.  

Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. 

 

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij liefheeft. 

Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. Heer eniggeboren zoon Jezus Christus. 

Heer God, Lam Gods, zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U 

over ons. Want Gij alleen zijt de heilige, Gij alleen de Heer. Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige 

Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

  

Collecta-gebed 

 

Liturgie van het Woord 

 

Eerste lezing: Handelingen 4, 8-12 

In die dagen sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest: “Overheden van het volk en oudsten! 

Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden voor een weldaad, aan een gebrekkige 

bewezen, waardoor deze genezen is, dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend dat 

door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God uit de doden 

heeft doen opstaan - dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat. Hij is de steen die 

door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht, en toch tot hoeksteen geworden is. Bij niemand 

anders is dan ook de redding te vinden, en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen 

gegeven, waarin wij gered moeten worden.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Alleluia I: Psalm 110, 9 

Alleluia. Redemptionem misit Dominus in populo suo. Alleluia. 

Alleluia. De Heer heeft zijn volk redding gebracht. Alleluia. 

 

Tweede lezing: 1 Johannes 3, 1-2 

Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God 

genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet, omdat zij Hem niet 

heeft erkend. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog niet 

geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, 

omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Alleluia II:  Johannes 10, 14 

Alleluia. Ego sum pastor bonus: et cognosco oves meas, et cognoscunt me meae. Alleluia. 

Alleluia. Ik ben de goede herder; Ik ken mijn schapen, en de mijnen kennen Mij. Alleluia. 

 

Evangelielezing  Johannes 10, 11-18 

De Heer zij met u. – En met uw geest. 

Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes – Lof zij U, Christus. 

 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: “Ik ben de Goede Herder. De goede herder geeft zijn 
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leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, 

ziet de wolf aankomen, Iaat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze 

uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen. Ik ben de Goede 

Herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik 

geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet uit deze schaapstal zijn. Ook 

die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: één kudde, één herder. 

Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. 

Niemand neemt Mij het af, maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht 

om het terug te nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis – Credo 3 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et 

invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante 

omnia saecula. 

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, 

consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. 

Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, 

secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. 

Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. 

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem 

peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. 

 

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemelen en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke 

dingen. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle eeuwen. God van 

God, licht van licht, waarachtig God van waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door 

wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om ons heil is afgedaald uit de hemel, en vlees geworden is 

van de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden; die voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus 

geleden heeft en begraven is; ten derde dage is Hij opgestaan volgens de Schriften, en opgestegen naar de hemel is Hij 

nu gezeten aan de rechterhand des Vaders, en wederom zal Hij komen met heerlijkheid om te oordelen levenden en 

doden; En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de 

Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft 

door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische Kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. 

En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de wereld die komen zal. Amen. 

 

Voorbede 

 

Eucharistische liturgie 

 

Bereiding van de gaven; Orgelmuziek: Skizze c-moll - Robert Schumann 
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Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige 

Vader. 

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van 

ons en van heel zijn heilige Kerk. 

 

Gebed over de gaven 

 

Eucharistisch gebed 

 

De Heer zij met u. – En met uw geest. 

Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. – Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

(Prefatie III 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. 

Hij houdt nooit op zich geheel en al voor ons te geven, Hij spreekt voor ons bij U ten beste, voor 

altijd. Zijn offer is volbracht, Hij sterft niet meer, Hij is het Lam dat werd gedood en toch in leven 

blijft. 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 Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. 

 

(Eucharistisch gebed XII-a)   

 

Pr. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter 

dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar 

wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor 

ons de Schrift en wij herkennen Hem in het breken van het brood. 

Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus 

Christus in ons midden komt met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed. 

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. 

Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen 

en sprak: 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. 

Voorganger: Mysterium fidei. 

Koor: Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. 

 Verkondigen wij het mysterie van het geloof: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, 
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 en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

Vg. Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de 

liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven 

opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin 

uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg 

naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. 

God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, de Geest die Jezus, uw beminde 

Zoon, bezielde. 

Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij vertrouwvol en met vreugde onze 

wegen gaan, toenemend in geloof, vervuld van hoop en aanstekelijk door onze liefde, verbonden 

met heel het volk van God, met de diakens en de priesters, met onze bisschop N. en paus N. 

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar U zijn 

teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot 

het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar 

plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw 

heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de maagd en 

Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw 

Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus onze Heer. 

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. 

Allen:  Amen. 
 

Gebed des Heren 

Aangespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij 

zeggen: 

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, altijd 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. 

 

Vredesritus 

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. – Amen. 

De vrede des Heren zij altijd met u. – En met uw geest. 

Wenst elkaar de vrede. 
 

Breken van het brood 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
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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. 

 

Communie 

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

der wereld. 

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

 

(Gebed om geestelijke communie)  Heer Jezus Christus,  wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele 

aanwezigheid.  Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,  opdat wij verrijkt zullen 

worden door uw Goddelijke Genade.  Jezus, kom en leef in ons, geef aan onze ziel een waar en levend 

geloof,  een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid,  door ons volgens uw Goddelijke Wil te laten 

leiden.  Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt  door deze geestelijke 

communie.   Amen. 
 

COMMUNIO  Johannes 10, 14 

Ego sum pastor bonus, alleluia: et cognosco oves meas, et cognoscunt me meae, alleluia. 

Ik ben de Goede Herder, alleluia; Ik ken mijn schapen, en de mijnen kennen Mij, alleluia. 

 

Orgelmuziek tijdens de communie: Es ist das Heil uns kommen her - anonymous 

 

Gebed na de communie 

 

Mededelingen 

 

Slotriten 

 

Zegen 

 

Pr. God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost en tot zijn kinderen heeft gemaakt, 

moge u de vreugde van zijn zegen schenken. 

A. Amen. 

Pr. Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft, moge u doen delen in de erfenis van het 

eeuwig geluk. 

A. Amen. 

Pr. Moge u die door geloof en doopsel met de Heer verrezen zijt, door een heilig leven met Hem 

verenigd worden in het hemels vaderland. 

A. Amen. 

Pr. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 

A.  Amen. 
 

Wegzending 

Pr. Gaat nu allen heen in vrede. 

A. Wij danken God. 

 

Orgelmuziek: Fuga F-Dur - Dietrich Buxtehude 


