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Openingslied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw  
 

 
 
 
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. 
 

 
 
Vaste gezangen uit: Classic melodies Eucharist 
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Kyrie:  
 
Lord, have mercy.  Heer ontferm U. 
Christ, have mercy Christus ontferm U. 
Lord, have mercy.  Heer ontferm U. 
 
 
Gloria 

Glory to God, to God in the highest,  
peace to his people, his people on earth.  
Lord God, heav´nly King,  
mighty God and Father, we worship you,  
we give you thanks, we praise you for your glory. 
Lord Jesus Christ, only Son of the Father, 
Lord God, Lamb of God. 
You take away the sins of the world, 
Lord, have mercy upon us. 
You are seated at the right hand 
of the Father, receive our pray´r. 
For you alone are the Holy One,  
for you alone are the Lord Jesus Christ. 
For you alone are the Most High,  
Christ with the Holy Spirit  
in the glory of God the Father. Amen. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
 
Eerste lezing: Handelingen 14,21-27 

In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug uit Lystra, Ikonium en 
Antiochië. Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, 
spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden dat wij door vele 
kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. In elke gemeente stelden 
zij na gebed en vasten oudsten voor hen aan, en vertrouwden hen toe 
aan de Heer in wie zij nu geloofden. Zij reisden door Pisidië naar 
Pamfylië, predikten het woord in Perge en bereikten Attalia. Daar gingen 
ze scheep naar Antiogië vanwaar zij, aan Gods genade toevertrouwd, 
vertrokken waren naar het werk dat zij volbracht hadden. Na hun 
aankomst riepen zij de gemeente bijeen en vertelden alles wat God met  
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hun medewerking tot stand had gebracht en hoe Hij voor de heidenen 
de poort van het geloof had geopend.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Antwoordpsalm 145: Uw Naam wil ik verheerlijken 

 
 
De Heer is vol liefde en medelijden,  
lankmoedig en zeer goedgunstig.  
De Heer is bezorgd voor iedere mens,  
barmhartig voor al wat Hij maakte.   Refrein 
 
Uw werken zullen U prijzen,  
Heer, uw vromen zullen U loven.  
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,  
uw macht verkondigen zij.    Refrein 
 
Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,  
de pracht van uw koninkrijk.  
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,  
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht  Refrein 
 
 
Tweede lezing: Openbaring 21,1-5a 

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste 
hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet 
meer. En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de 
hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich voor haar man heeft 
getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: ‘Zie 
hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn 
volk zijn en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van 
hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen 
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geween, geen smart zal er zijn want al het oude is voorbij.’ En Hij die 
op de troon is gezeten sprak: ‘Zie, ik maak alles nieuw.’  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Halleluja 

 
 
Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer:  
dat gij  elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.    
Refrein 
 
 
Evangelie: Johannes 13,31-33a.34-35 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Nu is de Mensenzoon verheerlijkt 
en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook 
Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. 
Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij 
moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar 
liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen 
zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Verkondiging 
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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, 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 

 
 
 
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel, 
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven doneren 
 in de collectemandjes 
 bij het verlaten van de kerk  
 

 
Collectelied: Look at the world. – John Rutter (1945) 

Look at the world, everything all around us  
Look at the world and marvel every day.  
Look at the world: so many joys and wonders,  
so many miracles along our way  
 
Refrein: Praise to thee, O lord for all creation.  
 Give us thankful hearts that we may see.  
 All the gifts we share, and every blessing,  
 All things come of thee.  
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Look at the earth bringing forth fruit and flower,  
look at the sky, the sunshine and the rain.  
Look at the hills, look at the trees and mountains,  
valley and flowing river, field and plain.   Refrein 
 
Think of the spring, think of the warmth of summer.  
Bringing the harvest before the winter's cold.  
Everything grows, everything has a season,   
till it is gathered to the Father's fold:    Refrein 
 
Every good gift, all that we need and cherish, 
Comes from the Lord in token of his love. 
We are his hands, stewards of all his bounty 
His is the earth and his the heavens above.  Refrein 
 
Vertaling:  
Kijk om je heen: wat kan de wereld mooi zijn!  
Kijk eens naar alles met verwondering.  
Kijk om je heen, er is zo veel dat blij maakt,  
waardoor ons hart van pure vreugde zingt:  
 
Refrein: Dank aan U, die alles hebt geschapen!  
 Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt:  
 alles wat wij delen, is een zegen,  
 één Groot godsgeschenk! 
 
Kijk naar wat bloeit, kijk eens naar al die vruchten,  
kijk naar de regen, zie de zonneschijn.  
Kijk naar de zee, zie de rivieren stromen  
en zie hoe fraai de wijde velden zijn.   Refrein 
 
Kijk naar de sneeuw, en zie hoe alles groen wordt,  
of hoe een rijke oogst wordt ingehaald.  
Ieder seizoen geeft ons zijn eigen kleuren,  
want onze tijden zijn door God bepaald.   Refrein 
 
Heel dit geschenk laat ons van harte leven,  
spreekt ons van God en zegt zijn liefde uit.  
Wie laten wij in al die schatten delen?  
Hij strekt in ons zijn handen naar hen uit.   Refrein 
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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  A: Hij is onze dankbaarheid 
 de 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. Wat oud was is tenietgedaan; wat neerlag is tot leven 
opgericht: in Christus is ons leven geheel en al hersteld.  
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, God of pow´r and might, 
heav´n and earth are full of your glory. 
Hosanna in the highest. 
Blessed, blessed, blessed is he 
who comes in the name of the Lord. 
Hosanna in the highest. 
 
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.  
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Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging 
uit, en gaf hem 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Zó 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 Franciscus, onze paus en 
Johannes, 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.  
A: Amen.  
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Onze Vader 
 
A: 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. 
 
 
Vredewens: Dona nobis pacem. 
 
 
Agnus Dei 
 
Lamb of God,     Lam Gods, dat wegneemt 
You take away the sins   de zonden der wereld,  
of the world:     ontferm U over ons. 
have mercy on us.     
 
Lamb of God,     Lam Gods, dat wegneemt 
You take away the sins   de zonden der wereld,   
of the world:     ontferm U over ons. 
have mercy on us.    
 
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. 
 
 
Communie 
 
P: Zalig zij ... 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik  
 zal gezond worden. 
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Communielied: Magnificat – Herbert Sumsion (1899-1995)  
 
My soul doth magnify the Lord:  
and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. 
For he hath regarded:  
the lowliness of his handmaiden. 
For behold, from henceforth:  
all generations shall call me blessed. 
For he that is mighty hath magnified me:  
and holy is his Name. 
And his mercy is on them that fear him:  
throughout all generations. 
He hath shewed strength with his arm:  
he hath scattered the proud in the imagination of their hearts. 
He hath put down the mighty from their seat:  
and hath exalted the humble and meek. 
He hath filled the hungry with good things:  
and the rich he hath sent empty away. 
He remembering his mercy hath holpen his servant Israel:  
as He promised to our forefathers, Abraham and his seed for ever. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost: 
As it was in the beginning, and is now,  
and ever shall be world without end. Amen 
 
Vertaling: 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser, 
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, 
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 
de Machtige, groot is Zijn Naam! 
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 
voor ieder die Hem erkent. 
Hij doet zich gelden met krachtige arm, 
vermetelen drijft hij uiteen, 
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 
Behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
maar rijken gaan heen met lege handen. 
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan, 
Zijn milde erbarming indachtig; 
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
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voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. 
Glorie aan de Vader, en aan de Zoon  
en aan de Heilige Geest: zoals het was in het begin 
en nu en altijd door de eeuwen der eeuwen. Amen 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen  
 
Zending en Zegen 
 
Slotlied: God groet u, zuiv’re bloeme 
 
God groet U, zuiv're bloeme, Maria, maged fijn. 
Gedoog dat ik U roeme, lof moet U altijd zijn! 
Als Gij niet waart geboren, O reine maged vrij 
wij waren allen verloren, aan U beveel ik mij! 
 
O roze zonder doren, o violette zoet. 
O bloeme blauw in ’t koren, neem mij in uw behoed.  
Vol liefde en gestadig ootmoedig zo zijt gij, 
och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij! 
 
Met recht zijt gij verheven al boven d’eng’lenschaar.  
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar.  
Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij,  
en wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij! 
 

Bezinning  
 
Liefde en vergeving 
 
Woont Jezus’ liefde in ons, zijn vergevingsgezindheid, 
van volk tot volk, van gewest tot gewest, 
van stad tot stad, en vooral van mens tot mens 
in het gewone dagelijkse leven, dan is de vrede verzekerd. 
Die liefde prediken wij vandaag.   
 
Titus Brandsma 

 


