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Zevende zondag van Pasen - 16 mei 2021 

 

 

 

 

 

GOD IS LIEFDE 

Heilige Vader, bewaar in uw Naam 

hen die Gij Mij gegeven hebt, 

opdat zij één mogen zijn zoals Wij. 

Johannes 17,11b 

 

 

 

 

 

Voorganger  : Pastoor J. Hermens 

M.m.v   : Leden Credo 

Organist  : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM wordt u verzocht om NIET mee te 

zingen met de liederen. 

 

 

Openingslied: Christus die verrezen is 

Christus die verrezen is, doet ons samenkomen; 

’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen. 

 

Broeders, vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen, 

alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 

 

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen. 

Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen. 

 

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 

’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. 

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis:  

Allen : 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. 

Pr. : Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen : Amen. 
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Heer, ontferm U 

Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Eer aan God (gebeden) 

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; 

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 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Handelingen 1, 15-17.20a.20c-26 

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders -er was een 

groep van ongeveer honderdtwintig personen bijeen- en sprak: 

‘Mannen broeders, het Schriftwoord moest in vervulling gaan dat de 

heilige Geest door de mond van David tevoren gesproken heeft over 

Judas, die de gids is geworden van hen die Jezus gevangen namen. 
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Hij behoorde tot ons getal en had aan dit dienstwerk zijn deel 

gekregen. Er staat immers geschreven in het boek der Psalmen: Een 

ander neme zijn ambt over. Dus moet één van de mannen die tot ons 

gezelschap behoorden gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons 

verkeerde, vanaf het doopsel van Johannes tot de dag waarop Hij van 

ons werd weggenomen, met ons een getuige worden van zijn 

verrijzenis.’ Men stelde er twee voor: Jozef ook Barsabbas geheten, 

bijgenaamd Justus, en Mattias. Toen baden zij als volgt: ‘Gij Heer, 

die aller harten kent, wijs degene aan die Gij van deze twee hebt 

uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt, 

waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn eigen plaats.’ 

Toen liet men hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd 

toegevoegd aan de groep van de elf apostelen. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm 103: De Heer heeft zijn troon 

 

De Heer heeft zijn troon inde hemel gevestigd. 

 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,  

zijn heilige Naam in het diepst van uw wezen! 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 

vergeet zijn weldaden niet! 

 

Zo wijd als de hemel de aarde omspant, 

zo alomvattend is zijn erbarmen. 

Zo ver als de afstand van oost tot west, 

zo verdrijft Hij van ons de zonde. 

 

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, 

Hij voert heerschappij over heel het heelal. 

Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden, 

machtige uitvoerders van zijn bevel. 
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Tweede lezing - 1 Johannes 4, 11-16 

Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad moeten ook wij 

elkander liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij 

elkaar liefhebben woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt 

geworden. Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven zoals Hij 

verblijft in ons, dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest. En wij, 

wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft 

gezonden om de heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat 

Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. 

Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft en wij 

geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God 

en God is met hem. 

Woord van de Heer - Wij danken God.  

 

Vers vóór het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

Ik zal u niet verweesd achterlaten. 

Ik ga, en Ik keer tot u terug, 

en uw hart zal zich verblijden. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Evangelie - Johannes 17, 11b-19 
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: ‘Heilige Vader, 

bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één 

mogen zijn zoals Wij. Toen Ik bij hen was bewaarde Ik in uw Naam 

hen die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand 

van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de 

Schrift moest vervuld worden. Maar nu kom Ik naar U toe en nog in 

de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden 

bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen 

gehaat omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet van de wereld 

ben. Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen 

bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van 

de wereld ben. Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is 
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waarheid. Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen 

in de wereld, en omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in 

de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: (gebeden) 

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 eeuwig leven.  

Amen. 

 

Voorbeden  

Antw:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande  
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Offerandelied: Brood hier gedeeld 

Brood hier gedeeld om het leven, voedsel om verder te gaan, 

teken van liefde gegeven in ons bestaan 

om in Gods naam de weg van Jezus te gaan. 

 

Beker gereikt vanuit vreugde, wijn ingekleurd door de pijn, 

teken dat het Hem verheugde kwetsbaar te zijn 

om in Gods naam de weg ten leven te gaan. 

 

Handen bereid om te delen, mensen, geplaatst in het licht, 

teken dat breuken wil helen tot ons gericht 

om in Gods naam de weg van liefde te gaan. 

 

Gebed over de gaven 

 

Prefatie 

Heilige vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 

heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij u danken, altijd 

en overal door Christus onze Heer. 

Die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is 

ten hemel, voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die 

Hij van U, zijn vader, heeft ontvangen. 

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 toezeggen zonder einde: 

 

Heilig (gebeden) 

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. 
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Eucharistisch gebed 

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 in zijn handen 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. 

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

   en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
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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. 

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 Willem 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. Amen. 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

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. 
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Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 

dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 

zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 

uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 

Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

       ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 

       let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; 

       vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.  

       Gij die leeft in eeuwigheid.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods:  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons.  (2x) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  

geef ons de vrede. 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 

 

Communielied: Mogen allen één zijn 

 

Mogen allen één zijn, Vader, 

zoals Gij in mij zijt, en ik in U ben; 

mogen zij ook één zijn in ons,  

opdat de wereld gelove in Mij. 
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Heilige Vader, bewaar steeds mijn vrienden 

voor het één geloof in uw naam, 

de naam, die Gij aan Mij verleent 

opdat hij door hen bemind mag zijn. 

 

Heilige Vader, tot U kom ik weder; 

doch wijl ik nog bij hen verblijf, 

spreek Ik tot hen uw vreugdewoord, 

opdat heel mijn vreugd’ in hen moge zijn. 

 

Heilige Vader, ik bid ook voor allen, 

die ooit zullen luist’ren naar hen 

en blij geloven in uw Woord: 

ook zij wezen één, en één zoals Wij. 

 

Gebed na de communie 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Kom, Schepper 

Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer, 

houdt Gij bij ons uw intocht, Heer; 

vervul het hart dat U verbeidt 

met hemelse barmahartigheid. 

 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 

de grote Trooster in de tijd, 

de bron waaruit het leven springt, 

het liefdevuur dat ons doordringt. 
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Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 

o hand die God ten zegen houdt, 

o taal waarin wij God verstaan, 

wij heffen onze lofzang aan. 

 

Verlicht ons duistere verstand, 

geef dat ons hart van liefde brandt, 

en dat ons zwakke lichaam leeft 

vanuit de kracht die Gij het geeft. 

 

Verlos ons als de vijand woedt, 

geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 

geen ongeval ons leven schaadt. 

 

Doe ons de Vader en de Zoon 

aanschouwen in de hoge troon, 

o Geest van beiden uitgegaan, 

wij bidden U gelovig aan. 

 

 

Orgelspel: Nun bitten wir den Heiligen Geist 

                  Johan Gottfried Walther (1684-1748) 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de 

gastheer/vrouw? 


