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           Vijfde zondag van Pasen - 15 mei 2022 

 

 

DOOR LIEFDE GEKEND 

Een nieuw gebod geef Ik u: 

gij moet elkaar liefhebben 

zoals Ik u heb liefgehad. 

Johannes 13,33a-34 

 

 

 

 

 

 

Voorganger : Pastoor J. Hermens  

Koor   : Credo 

Organist : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: GvL 564 Zingt voor de Heer een nieuw gezang 

 

Begroeting 

 

De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Heer, ontferm U  (Mis het Brandend Braambos - B. Bartelink) 

Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Eer aan God: (Mis het Brandend Braambos - B. Bartelink)  

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 14,21-27 

In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, Ikonium 

en Antiochië. Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede 

gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden 

dat zij 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 Pisídië naar Pamfylië, predikten het woord in Perge en 

bereikten Attália. Daar gingen ze scheep naar Antiochíë, 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 hun medewerking tot stand had 

gebracht, en hoe Hij voor de heidenen de poort van het geloof had 

geopend. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm: GvL 145-2 De Heer is voor wie Hem aanroept nabij 

 

Tweede lezing - Apokalyps 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 nieuw 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 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.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Vers vóór het Evangelie:           (allen gaan staan, indien mogelijk)  
 

 
 

Koor : Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer. 

              Gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad.   (Refr.) 

 

Evangelie - Johannes 13, 31-33a.34-35 

In die tijd zei Jezus tot de 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.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie: 

 
 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: GvL 722 
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Voorbeden  

Accl. 

 
 

 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart. 

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

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. 

Wat oud was is tenietgedaan; wat neerlag is tot nieuw leven 

opgericht: in Christus is ons leven geheel en al hersteld. 
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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 (Mis het Brandend Braambos - B. Bartelink) 

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       (allen knielen, indien mogelijk) 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

 

COMMUNIERITUS 

 

 

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. 

 

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

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods (Mis het Brandend Braambos - B. Bartelink) 

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 
 

Vandaag doen de eerste Heilige Communie: 
 

Tobias Jansen op de Haar en Montae Thomas  

 

 

 

 

 

 

 

Communielied: GvL 528 Ubi caritas 
 

Gebed na de communie 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Zegen en wegzending 
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Slotlied: Wees gegroet, o sterre 

 
 

Als de golven stijgen, 

hoger, hoger dreigen, 

schijn dan veilig voor ons uit, 

gun de zee geen droeve buit.   (Refr.) 

 

Wees gegroet o sterre, 

wees gegroet van verre. 

Op uw zacht en zalig licht 

houden wij het oog gericht.   (Refr.) 

 

 

 

 

Orgelspel: Toccata in d - Johann Jacob Froberger     (1616-1667) 
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Wilt u graag aansluiten bij de offergaven van deze viering? Dan kunt 

u uw bijdrage in de collecte ook digitaal via deze QR-code op het 

rekeningnummer van de Emmaüsparochie storten.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank! 

 

 

 

 

 

 


