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Openingslied: Zingt God de Heer 
 
Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere.  
Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren.  
Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam,  
nooit zal de vijand ons deren.  
 
Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen,  
die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen,  
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt  
in alle tijden en plagen.  
 
Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden,  
die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden,  
in alle nood biedt Hij ons daag'lijks zijn Brood  
en schenkt ons kracht om te strijden.  
 
Begroeting en inleiding 
 
Schuldbelijdenis 

A: 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. 

P: Moge…..  
A: Amen. 
 
Kyrie 

Lord, have mercy. Heer, ontferm U. 
Christ, have mercy.   Christus, ontferm U.  
Lord, have mercy.     Heer, ontferm U. 
 
Gloria 

Glory to God in the highest,  Eer aan God in den hoge, 
peace to his people  en vrede op aarde aan de mensen  
on earth. Lord God, die Hij liefheeft. Wij loven U.  
heavenly King,   Wij prijzen en aanbidden U. 
mighty God and Father, Wij verheerlijken U, en zeggen U  
we worship you,  dank voor uw grote heerlijkheid.  
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we give you thanks,  Heer, God, hemelse koning,   
we praise you for your glory. God, almachtige Vader; Heer,  
Lord Jesus Christ,  eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
only Son of the Father,  Heer God, Lam Gods, Zoon van de  
Lord God, Lamb of God, Vader; Gij die wegneemt de zonden  
you take away  der wereld, ontferm U over ons. 
the sins of the world:   Gij die wegneemt de zonden der  
Lord, have mercy upon us; wereld, aanvaard ons gebed. 
You are seated at the right hand Gij die zit aan de rechterhand  
of the Father,    van de Vader, ontferm U over ons. 
receive our prayer. Want Gij alleen zijt de Heilige,  
For you alone are the Holy One, Gij alleen de Heer,  
For you alone are the Lord J.C. Gij alleen de Allerhoogste,  
For you alone are the Most High, Jezus Christus,  
Christ with the Holy Spirit,   met de heilige Geest in de 
in the glory of God the Father. heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. Amen. 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Handelingen 4,8-12  

In die tijd 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.' 

 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
 
Antwoordpsalm: Psalm 118 
 
Refrein: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot 
hoeksteen geworden. 
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Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,  
eindeloos is zijn erbarmen!  
Want beter is het te gaan tot de Heer,  
dan op een mens te vertrouwen. Refrein. 
 
Want beter is het te gaan tot de Heer,  
dan te vertrouwen op vorsten.  
Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord,  
dat Gij mij redding gebracht hebt.  Refrein. 
 
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,  
een wonder voor onze ogen.  
Gezegend die komt met de Naam van de Heer;  
wij zegenen u uit het huis des Heren.  Refrein. 
 
Mijn God zijt Gij en ik dank U,  
mijn God, ik verkondig uw roem.  
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,  
eindeloos is zijn erbarmen. Refrein. 
 
 
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.
  

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
Alleluia 
 
Halleluia 
Ik ben de goede Herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij. 
Halleluia 
 
Evangelie: Johannes 10,11-18 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: 'Ik ben de goede herder. De 
goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die 
geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf   
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aankomen, laat 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 het Mij 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.' 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
Verkondiging 
 
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, – geboren uit de maagd Maria, – die geleden heeft 
onder Pontius Pilatus, – is gekruisigd, gestorven en begraven, – die 
nedergedaald is ter helle, – de derde dag verrezen uit de doden, – die 
opgestegen is ten hemel, – zit aan de rechterhand van God, de 
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 vergeving van de zonden; – de 
verrijzenis van het lichaam; – en het eeuwige leven. Amen. 
 
Voorbede met intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
 
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel. 
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of in het  
 offerblok bij het verlaten  
 van de kerk. 
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Lied: Iedere nacht verlang ik – Taizé 

Iedere nacht verlang ik naar U, o God, 
ik hunker naar U met heel mijn ziel. 
 
 
Bereiding van de gaven 

P: Bidt, broeders en zusters … 
A: 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 
 
P: De Heer zal bij u zijn. A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. A: We zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan de  A: Hij is onze dankbaarheid 
 Heer, onze God.   waardig. 
 
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 de krachten die 
U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: 
 
Sanctus 

Holy, holy, holy Lord, Heilige, heilige, heilige Heer,   
God of power and might, de God der hemelse machten,  
heaven and earth  vol zijn hemel en aarde van uw  
are full of your glory. heerlijkheid.  
Hosanna in the highest. Hosanna in den hoge. 
Blessed is He who comes Gezegend Hij die komt 
in the name of the Lord. in de naam des Heren. 
Hosanna in the highest. Hosanna in den hoge. 
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God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, 
onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te 
redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen 
wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last 
maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank 
verschuldigd om Hem.  
 
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed 
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.  
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in 
de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, heeft Hij het brood genomen, en zijn ogen opgeslagen naar 
U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood 
gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: NEEMT EN 

EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN 

WORDT.  
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen 
en zei: 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.  
 
A: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen 
uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.  
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 
vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij.   
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Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 
wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze 
bisschop Johannes en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt 
aangesteld.  
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen 
in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn 
heengegaan.  
 
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, 
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter 
wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw 
barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank 
door Jezus, uw Zoon, 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. 
A: Amen. 
 
 
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. 
 
P: Verlos ons, Heer… 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,  

in eeuwigheid. Amen. 
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Vredewens 
 
Agnus Dei 

Lamb of God, you take away Lam Gods, dat wegneemt 
the sins of the world: de zonden der wereld,  
have mercy on us. 2x ontferm U over ons. 2x 
Lamb of God,  Lam Gods, dat wegneemt 
you take away the sins  de zonden der wereld,   
of the world:  geef ons de vrede. 
grant us your Peace. en geef ons de vrede. 
 
 
Communie 

P: Zalig zij ... 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal 

gezond worden. 
 
Communielied: I have decided to follow Jesus 

I have decided to follow Jesus;  Ik heb besloten om Jezus te volgen; 
I have decided to follow Jesus; Ik heb besloten om Jezus te volgen; 
I have decided to follow Jesus; Ik heb besloten om Jezus te volgen; 
No turning back, no turning back. Geen weg terug, geen weg terug. 
 
The world behind me,  De wereld achter me, 
the cross before me; het kruis voor me; 
The world behind me,  De wereld achter mij, 
the cross before me; het kruis voor mij; 
The world behind me,  De wereld achter mij, 
the cross before me; het kruis voor mij; 
No turning back.  Geen weg terug, 
no turning back. geen weg terug. 
 
Though none go with me,  Hoewel niemand met mij meegaat, 
still I will follow; zal ik toch volgen; 
Though none go with me,  Hoewel niemand met mij meegaat, 
still I will follow; zal ik toch volgen; 
Though none go with me,  Hoewel niemand met mij meegaat, 
still I will follow; zal ik toch volgen; 
No turning back,  Geen weg terug,  
no turning back. geen weg terug. 
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My cross I’ll carry,  Mijn kruis zal ik dragen, 
till I see Jesus; tot ik Jezus zie 
My cross I’ll carry,  Mijn kruis zal ik dragen, 
till I see Jesus; tot ik Jezus zie 
My cross I’ll carry,  Mijn kruis zal ik dragen, 
till I see Jesus; tot ik Jezus zie 
No turning back,  Geen weg terug, 
no turning back. geen weg terug 
 
Will you decide now to follow Jesus? Beslis je nu om Jezus te volgen? 
Will you decide now to follow Jesus? Beslis je nu om Jezus te volgen? 
Will you decide now to follow Jesus? Beslis je nu om Jezus te volgen? 
No turning back, no turning back. Gen weg terug, geen weg terug 
 

 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en Zegen 
 
 
Slotlied: Kom en volg mij op de weg  

Kom en volg mij op de weg 
waarvan het eind verhuld is 
maar wie volbrengt wat ik hem zeg 
draagt de vervulling in zich. 
 
Vraag niet of hij wel veilig,  
maar durf mij te geloven: 
ik ben voor u in duisternis 
het schijnsel voor uw ogen. 
 
Kom en volg mij op de weg 
die mensen zal verbinden 
de zwakken in hun rechten zet 
en zicht geeft aan verblinden. 
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Bezinning 

 
 

 


