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H. Livinusparochie 

in Herzele & Sint-Lievens-Houtem 
Bisdom Gent 

Brandde ons hart niet in ons? 
 

Derde zondag van Pasen (A-cyclus) 
26 april 2020 – Sint-Martinuskerk, Herzele 

 
 
 
INTREDELIED: Zingt jubilate 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Zingt Jubilate voor de Heer, hemel en aarde, looft uw Vader, 
heiligen, eng’len, mens en dier, sterren en stenen, Jubilate! 
 
Zingt Jubilate dat is goed, vogels en vissen, licht en water, 
bloemen en bomen, vlees en bloed, lichaam en ziel, zingt Jubilate! 
 
Zingt Jubilate voor de Zoon, dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend, Jezus Messias Jubilate! 
 
Zingt Jubilate voor de Geest, offert de vogel Geest uw adem, 
dat Hij uw hart met vuur geneest, weest God indachtig, Jubilate! 
 
 
LOFZANG: Alle eer en alle glorie 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke Naam! 
Viert de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, zie ons met ontferming aan! 
 
Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan! 
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Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt.  
Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed! 
 
 
LEZING uit de Handelingen der Apostelen (2,14.22-33) 
 
 
PSALM 16 (15), 1-2a.5.7-11 
 
R/ Heer, wijs ons de weg van het leven. 
 
 
LEZING uit de eerst brief van de heilige apostel Petrus (1,17-21) 
 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE 
(3f uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Alleluia, alleluia, allluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 
Verheugt u allen, want de Heer is waarlijk verrezen! 
Laat ons juichen en zingen. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 
EVANGELIELEZING (Lc 24,13-35) 
 

Hij werd herkend door hen aan het breken van het brood. 
 
 
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 SPIRITUELE COMMUNIE 
 
Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven waarmee Gij mij hebt gevoed. 
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. 
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COMMUNIEZANG: Gij volgt ons uit Jeruzalem 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Gij volgt ons uit Jeruzalem en spreekt zodat ons in uw stem 
waar Gij de schriften opendoet, het woord van den beginne groet. 
 
Zo zult Gij ons terzijde gaan; want Gij zijt waarlijk opgestaan, 
in 't breken van ons brood zijt Gij ons in ons eigen huis nabij. 
 
O Heer, tot U zo bidden wij, blijf in ons midden, wees nabij, 
steek Gij ons dorre hart in brand al zijn wij traag door onverstand. 
 
Wanneer ons dan de avond wenkt, de schaduw van ons leven lengt, 
wees onze laatste reisgenoot, een metgezel in alle nood. 
 
 
TOEWIJDING AAN MARIA: 
Wij begroeten U, Maria vol genade (Emmanuelgemeenschap) 

 
Wij begroeten u, Maria vol genade, stralend als de zon, een hemelkoningin. 
Sterren zijn uw kroon en de maan is u een troon. 
U draagt de Dageraad: door U schenkt God zijn Zoon. 
 
Nieuwe Eva, Maria, bron van vreugde voor God  
u hebt Jezus gedragen, de redder die verlost. 
U ontsluit ons de poorten van het aards paradijs. 
Ga ons voor op de weg, Maria, morgenster. 
 
Troost en vreugde van Eva, die de hemel verblijdt 
en de scharen der eng’len in schoonheid overstijgt, 
troost en vreugde der mensen, u ontving in uw schoot 
God, het levende Woord. Maria, bron van hoop! 
 
 

In prettige samenwerking met:  


