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Openingslied: Wie in de schaduw Gods mag wonen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet hem beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, 
rust aan een koele waterbeek. 
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Hem zal de nacht niet overvallen 
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen 
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen 
die leeft door alle tranen heen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen –  
van liefde om zijn tranen heen.  
 
 
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. 
 
 
Gesproken Nederlandse mis 
 
 
Heer ontferm U 
 
Heer ontferm U. -     Heer ontferm U. 
Christus ontferm U. -     Christus ontferm U.  
Heer ontferm U. -     Heer ontferm U. 
 
 
Lofzang  
 
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; – 
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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. 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
 

Eerste lezing: Handelingen 15,1-2.22-29 

In die dagen verkondigden enige mensen die van Judea waren 
gekomen, aan de broeders de leer: ‘Indien ge u niet naar Mozaïsch 
gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden.’ Toen hierover 
onenigheid ontstond en Paulus en Barnabas in een felle 
woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en 
enkele andere leden van de gemeente op met deze strijdvraag naar de 
apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan. Deze besloten samen met 
de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met 
Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen: Judas, bijgenaamd 
Barsabbas en Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun 
het volgende schrijven mee te geven: ‘De apostelen en de oudsten 
zenden hun broederlijke groet aan de broeders uit de heidenen in 
Antiochië, Syrië en Cilicië. Daar wij gehoord hebben dat sommigen van 
ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen 
hebben verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht hadden 
gekregen, hebben wij eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen 
en naar u toe te sturen, in gezelschap van onze dierbare Barnabas en 
Paulus, mensen die zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van 
onze Heer Jezus Christus. Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd 
die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen. De heilige Geest en wij 
hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het 
strikt noodzakelijke: namelijk u te onthouden van spijzen die aan 
afgoden geofferd zijn, van bloed, van verstikt vlees en van ontucht. Als 
gij uzelf daarvoor in acht neemt zal het u goed gaan. Vaarwel !" 

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 

  



5 

 

Antwoordpsalm 67: Geef dat alle volken U eren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God, wees ons barmhartig en zegen ons, 
toon ons het licht van uw aanschijn; 
opdat men op aarde uw wegen mag kennen, 
in alle landen uw heil.     Refrein:  
 

Laat alle naties van vreugde juichen 
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert 
en alles op aarde bestuurt.     Refrein:  
 
Geef dat de volken U eren, o God,  
dat alle volken U eren. 
God geve ons zo zijn zegen 
dat heel de aarde Hem vreest.   Refrein:  
 
 
Tweede Lezing: Openbaring 21,10-14.22-23 

Een engel bracht mij, Johannes, in de geest op een zeer hoge berg en 
toonde mij de heilige Stad, Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel 
neerdaalde, stralend van de heerlijkheid Gods; zij schitterde als het 
kostbaarste gesteente en als kristalheldere jaspis. De Stad was omringd 
door een zeer hoge muur met twaalf poorten en aan de poorten stonden 
twaalf engelen; namen waren daarop gegrift, de namen van de twaalf 
stammen van Israël. Er waren drie poorten op het oosten, drie op het 
noorden, drie op het zuiden en drie op het westen. En de stadsmuur had 
twaalf grondstenen en daarop stonden de twaalf namen van de twaalf 
apostelen van het Lam. Maar een tempel zag ik er niet want God, de 
Heer, de Albeheerser is haar tempel zoals ook het Lam. En de Stad 
heeft het licht van zon en maan niet nodig want de luister van God 
verlicht haar en haar lamp is het Lam. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
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Halleluja: Als iemand Mij liefheeft 
 

 
 
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; 
en Wij zullen tot hem komen. Alleluia. 
 
 
Evangelie: Johannes 14,23-29 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Als iemand Mij liefheeft zal hij 
mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen 
tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft 
onderhoudt mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort is niet van Mij 
maar van de Vader die Mij gezonden heeft. Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij 
u ben, maar de Helper, de heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal 
zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u 
gezegd heb. Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld 
die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig 
worden. Gij hebt Mij horen zeggen: Ik ga heen maar Ik keer tot u terug. 
Als Gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader 
ga want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt zeg Ik het u, opdat 
gij, wanneer het gebeurt, zult geloven.’ 
 

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  
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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 eeuwig 
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: I will sing with the Spirit – John Rutter (1945) 
 
I will sing with the Spirit. Ik wil Gods lof zingen met mijn  
Alleluia. geest. Alleluia 
And I will sing with the  Maar ik wil ook zingen met  
understanding also. mijn verstand 
Alleluia. Alleluia 
 
 
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. 
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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. 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: 
 
Heilig 
 
A: 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. 

 
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó bekend met ons dat onze 
namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank 
zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden 
hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te 
helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag 
en de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid 
schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven 
ten einde toe. Heilig deze gaven, met het dauw van uw heilige Geest, 
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze 
Heer. 
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Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen: Hij 
zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U 

GEGEVEN WORDT. 
 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen 
met de 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de 
dood heeft gezien -  die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, hoog 
boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal - uw 
rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze 
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. 

Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en 
maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven en 
welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen 
zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in 
ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in 
ons midden. 

Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en 
geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, Johannes onze 
bisschop en met alle bisschoppen. Samen  met heel uw volk, met Maria, 
altijd maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en 
al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en 
doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 
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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 
 
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.   
 

Lam Gods 

P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: ontferm U over ons. (2x) 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: 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. 
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Communielied: I give you a new commandment – Peter Aston (*1938) 
 
I give you a new commandment: Ik geef je een nieuw gebod:  
love one another, hou van elkaar  
as I have loved you,  zoals ik van jou heb gehouden, 
so you are to love one another. moeten jullie van elkaar houden.  
 
If there is this love among you, Als deze liefde er onder jullie is,  
then all will know  dan zal iedereen weten 
that you are my disciples. dat jullie mijn discipelen zijn. 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en Zegen 
 
 
Slotlied: Wees gegroet, o sterre 
 
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 
Aan de hemel blinkt uw licht in het bange vergezicht. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 
 
Als de golven stijgen, hoger, hoger dreigen. 
Schijn dan veilig voor ons uit, gun de zee geen droeve buit. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 
 
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 
Op uw zacht en zalig licht, houden wij het oog gericht . 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  
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Bezinning 

 

 
 

 


