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HERKENNEN EN VERGEVEN 

De twee leerlingen vertelden  

wat er onderweg gebeurd was 

en hoe Jezus door hen herkend werd  

aan het breken van het brood. 

Lucas 24,35 

 

 

 

 

 

Voorgangers  : Pastoor J. Hermens 

     Diaken R. Dashorst 

M.m.v   : Leden Credo 

Organist  : Fons Kronenberg 

 

 

 



2 

 

OPENINGSRITUS 

 

 

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

zingen met de liederen. 

 

 

Openingslied: Juicht voor de Heer 

Juicht voor de Heer, aarde alom! 

Dient de Heer met verblijden, 

komt voor zijn aanschijn met jubel. 

 

Juicht voor de Heer, aarde alom! 

 

Beseft het: de Heer is God;  

Hij schiep ons, wij horen aan Hem, 

zijn volk, Hij wijdt het als schapen. 

 

Treedt zijn poorten in met een danklied, 

gaat met lofzang zijn voorhoven binnen, 

looft Hem, zegent zijn naam. 

 

Overvloed geeft Hij, de Heer:  

tot in eeuwigheid is zijn genade, 

van geslacht tot geslacht is zijn trouw. 

 

Juicht voor de Heer, aarde alom! 

Dient de Heer met verblijden, 

komt voor zijn aanschijn met jubel. 

 

 

Begroeting 
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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. 

 

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 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Handelingen 3, 13-15.17-19 

In die dagen zei Petrus tot het volk: ‘De God van Abraham, Isaäk en 

Jakob, de God van onze vaderen heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, 

die gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend, ofschoon deze 

geoordeeld had Hem in vrijheid te moeten stellen. Maar gij hebt de 

Heilige en Gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van een 

moordenaar gevraagd. De vorst des levens daarentegen hebt gij 

gedood. God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan 

zijn wij getuigen. Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid 

gehandeld hebt, evenals uw overheden. Maar wat God tevoren had 

aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn Messias zou 

sterven heeft Hij zo in vervulling doen gaan. Bekeert u dus en hebt 

berouw, opdat uw zonden worden uitgewist.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm 4: Als ik U aanroep 

Als ik U aanroep, geef mij toch antwoord. 

 

Gij zijt mijn waarheid, gij die mij ruimte geeft, 

wees mij genadig. 

 

Mensen, hoe lang nog lopen wij leugens na, 

vinden wij niets. 

 

Menigeen vraagt: wie maakt ons gelukkig, 

geef mij toch antwoord. 

 

U hebt toch ogen. Met het licht van uw ogen zegen mij. 

Geef mij ruimte. Doe mij wonen in U alleen. 
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Tweede lezing - 1 Johannes 2, 1-5a 

Vrienden, ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen. 

Maar ook al zou iemand zonde bedrijven: we hebben een voorspreker 

bij de Vader, Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die al onze 

zonden goedmaakt en niet die van ons maar die van de hele wereld. 

Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar één bewijs: dat we 

ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij Hem kent maar zich 

niet stoort aan zijn geboden is een leugenaar; in zo iemand woont de 

waarheid niet. Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord. 

Woord van de Heer - Wij danken God.  

 

Vers vóór het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

Halleluja.  

Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften, 

doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.  

Halleluja. 

 

Evangelie - Lucas 24, 35-48 
In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was 

en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood. 

Terwijl ze daarover spraken stond Hijzelf plotseling in hun midden 

en zei: ‘Vrede zij u.’ In hun verbijstering en schrik meenden ze een 

geest te zien. Maar Hij sprak tot hen: ‘Waarom zijt ge ontsteld en 

waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en 

voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees 

en beenderen zoals ge ziet dat Ik heb.’ En na zo gesproken te hebben 

toonde Hij hun zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en 

verbazing niet konden geloven zei Hij tot hen: ‘Hebt ge hier iets te 

eten?’ Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en 

at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: ‘Dit zijn mijn woorden, 

die Ik sprak toen Ik nog bij u was: Alles moet vervuld worden wat 

over Mij staat in de Wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen.’ 

Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de 

Schriften. Hij zei hun: ‘Zó spreken de Schriften over het lijden en 
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sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de 

derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering 

en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen met 

Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie: 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: Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig 

onder uw vleugels rusten wij. 

 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens’lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

Gij zijt in alles diep verscholen 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

tot wij in U volkomen zijn. 

 

 

Gebed over de gaven 

 

Prefatie 

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. 
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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 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. 

 

Eucharistisch gebed 

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 

prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 

alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft 

Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 

talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde 

worden gebracht aan uw Naam. 

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te 

wijden. In alle ootmoed vragen wij U ze te heiligen door uw Geest, 

en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 

onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 

daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak Hij 

het brood gaf het aan zijn leerlingen en zei:  

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam,    

dat voor u gegeven wordt. 
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Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om 

uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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:  Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. 

 

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 

Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw 

rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 

wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend 

en heilig. Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van 

uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons 

met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 

nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige 

Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en 

één geest. 

Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 

wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, 

de heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw apostelen en 

martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons 

bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 

toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven 

opdat wij met U worden verzoend. 

Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: 

samen met uw dienaar Franciscus onze paus, en Willem onze 
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bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige 

volk dat Gij u hebt verworven.  

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 

gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 

God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief 

waren, en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. 

Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor 

altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 

Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 

Allen: 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. 

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. 
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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: Zeg mijn broeders 

Zeg mijn broeders dat ik leef, en hun nieuwe toekomst geef, 

dat ik grenzen overschrijd: eeuwigheid vervult de tijd. 

 

Zeg mijn zusters dat zij gaan naar dit land mij achterna;  

liefde bouwt zich daar een huis, overwint het dode kruis. 

  

Zeg de mensen dat mijn Geest in bezit genomen heeft 

wie geloven wat ik zeg en mij volgen op de weg. 

 

Zeg de mensen het bericht dat zij worden opgericht  

en getuigen moeten zijn voor wie doodgelopen zijn. 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Kondig het aan 

Kondig het aan: de Heer is verrezen, 

zeg aan de wereld dat Jezus leeft. 

Dit is de weg die Hij heeft gewezen; 

dit is de waarheid die Hij geeft; 

dit is het leven voor alle eeuwen! 

Alleluja! Christus leeft. 

 

Zing nu een lied van vreugde en vrede, 

zing nu een lied van barmhartigheid. 

Alle verdriet en pijn zijn geleden, 

al wie verdrukt is wordt bevrijd. 

Laat aan wie treuren uw blijdschap weten! 

Alleluja! Christus leeft. 

 

Leef in uw hart met volle vertrouwen, 

hoop op een toekomst van iedereen, 

steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen, 

vriendschap en goedheid om u heen. 

Liefde volstaat om een wereld op te bouwen! 

Alleluja! Christus leeft. 

 

Orgelspel: Het lied van Gods aanwezigheid 

(Maurice van Elven - 1950) 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                         Hartelijk dank!! 


