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H. Livinusparochie 

in Herzele & Sint-Lievens-Houtem 
Bisdom Gent 

Mijn Heer en mijn God! 
 

Tweede zondag van Pasen (A-cyclus) 
19 april 2020 – Sint-Martinuskerk, Herzele 

 
 
 
INTREDELIED: Dit is de dag 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren, 
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen. 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
Nu zend uw Geest als een vuur, als een stem in ons midden, 
dat wij van harte elkander verstaan en beminnen, 
en zo voortaan, eren uw heilige Naam 
en U in waarheid aanbidden. 
 
 
LOFZANG: Prijs God die in den hoge troont 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Prijs god die in den hoge troont, het firmament waarin Hij woont. 
Verheerlijk met uw lied tezaam zijn almacht en zijn lieve Naam. 
 
Loof Hem om alles wat Hij deed voor alle mens in lief en leed. 
Wees zonder aarzeling bereid tot lofzang van zijn heerlijkheid. 
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Lofprijs de Heer met luide stem, met trom en ramshoorn lofprijs Hem, 
met harpen en met snarenspel en met de veelkens al zo wel. 
 
Loof onze God met lofgezang, met cimbels en met orgelklank, 
met fluit en dans en tamboerijn opdat wij vroom en vrolijk zijn. 
 
Loof God de Heer in eeuwigheid met alles wat gij doet en zijt, 
dat immeraan en immermeer alles wat ademt looft de Heer! 
 
 
LEZING uit de Handelingen der Apostelen (2,42-47) 
 
 
PSALM 118 (117), 2-4.13-15.22-24 
 
R/ Breng dank aan de Heer want Hij is goedgunstig, barmhartig is Hij altijd. 
 
 
LEZING uit de eerst brief van de heilige apostel Petrus (1,3-9) 
 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE 
(3f uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Alleluia, alleluia, allluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 
Verheugt u alle, want de Heer is waarlijk verrezen! Laat ons juichen en zingen. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 
EVANGELIELEZING (Joh 20,19-31) 

Acht dagen later kwam Jezus. 
 
 
ACCLAMATIE NA HET EVANGELIE 
(8c uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
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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, en 
geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, 
gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de 
doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn 
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 vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig 
leven. Amen. 
 
 
BIJ DE VOORBEDE 
(11d uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia 
 
 
ONZE VADER 
 
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. 
… 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 
 
GEBED BIJ DE SPIRTUELE COMMUNIE 
 
Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven waarmee Gij mij hebt evoed. 
Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven, maar dat is 
nu onmogelijk. Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn 
met U. Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij 
woont. Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God. 

 4 

COMMUNIEZANG: Staat op en weest niet bang 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Staat op en wees niet bang. Hij heeft ons aangeraakt. 
Staat open weest niet bang. 

1. Hij heeft ons meegenomen ver van het alledaagse 
om vrij en onverdeeld te wonen in zijn dromen. 

2. Wij zien Hem in de ogen, hervinden onze oorsprong, 
gekoesterd door zijn zon. Zijn licht is mededogen. 

3. Hij is de welbeminde, de door God zelf gewilde zoon, 
Jezus, mensenkind. Zijn stem weet ons te vinden. 

4. Wij kunnen hier niet blijven, de wereld roept ons wakker. 
Jezus gaat voor ons uit; zijn liefde zal ons drijven. 

 
 
TOEWIJDING AAN MARIA: Maria, poort van Gods genade 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Maria, poort van Gods genade, 
gij hebt gedragen en gevoed 
die hemel en aarde niet omvatten. 
Gij dienstmaagd des Heren, wees gegroet. 
 
Leer ons in deemoed met U waken 
in aandacht bij Gods heilig Woord, 
dat wij het aanhoren en bewaren, 
o Zetel der Wijsheid, zoals Gij. 
 
Gegroet, Gij moeder van genade, 
u prijzen alle volken groot. 
Gezegend zijt Gij onder de vrouwen. 
Gezegend, die Gods Woord hebt geloofd. 

In prettige samenwerking met:  


