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HET IS DE HEER! 

Dit was nu de derde keer 

dat Jezus aan de leerlingen verscheen 

sinds Hij uit de doden was opgestaan. 

Johannes 21,14 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger : Pastoor J. Hermens  

Cantor  : Elni Vaassen 

Organist : Lylian Huisman 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: GvL 411 Christus die verrezen is 

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Heer, ontferm U: GvL 221 

 

Eer aan God: GvL 720 

 

Gebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Handelingen 5, 27b-32.40b-41 

In die dagen ondervroeg de hogepriester de apostelen: ‘Hebben wij u 

niet uitdrukkelijk verboden in de naam van Jezus onderricht te 

geven? Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. 

Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen.’ Maar 

Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord: ‘Men moet God 

meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze vaderen heeft 

Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door Hem aan 

het kruis te slaan. Hem heeft God als Leidsman en Verlosser 

verheven aan zijn rechterhand om aan Israël bekering en 

kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit alles zijn wij 

getuigen, maar ook de heilige Geest die God geschonken heeft aan 

wie Hem gehoorzamen.’ Maar men verbood de apostelen te spreken 

in de naam van Jezus en stelden hen in vrijheid. Zij verlieten de Hoge 

Raad, verheugd dat ze waardig bevonden waren smaad te lijden 

omwille van Jezus’ naam.        Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Psalm 30 

 
 

U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd, 

Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren. 

Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost, 

Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen.  (refr.) 

 

Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen, 

en dankt zijn Naam die hoogverheven is. 

Zijn toorn duurt maar kort, maar zijn genade levenslang, 

de avond brengt geween, de ochtend blijdschap.  (refr.) 

 

Heer, luister en ontferm U over mij, 

mijn God, sta mij terzijde met uw hulp. 

Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd, 

U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.  (refr.) 

 

Vers voor het evangelie (allen gaan staan indien mogelijk) 

 
 

Cantor : Moest de Messias dat alles niet lijden 

  om in zijn glorie binnen te gaan?         (Refr.) 
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Evangelie - Johannes 21, 1-14 

In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen bij het meer 

van Tiberias. De verschijning verliep als volgt: er waren bijeen: 

Simon Petrus, Tomas die ook Dídymus genoemd wordt, Natánaël uit 

Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn 

leerlingen. Simon Petrus zei tot hen: ‘Ik ga vissen!’ Zij antwoordden: 

‘Dan gaan wij mee.’ Zij gingen dus op weg en klommen in de boot 

maar ze vingen die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te 

worden stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat 

het Jezus was. Jezus sprak hen aan: ‘Vrienden, hebben jullie soms 

wat vis?’ ‘Neen.’ zeiden ze. Toen beval Hij hun: ‘Werpt het net uit, 

rechts van de boot, daar zult ge iets vangen.’ Nadat ze dit gedaan 

hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de 

grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel 

hield tot Petrus: ‘Het is de Heer!’ Toen Simon Petrus hoorde dat het 

de Heer was trok hij zijn bovenkleed aan -want hij droeg slechts een 

onderkleed- en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met 

de boot, want zij waren niet ver van de kust, slechts ongeveer 

tweehonderd el, en sleepten het net met de vissen achter zich aan. 

Toen zij aan land waren gestapt zagen zij dat er een houtskoolvuur 

was aangelegd met vis erop en brood. Jezus sprak tot hen: ‘Haalt wat 

van de vis die gij juist gevangen hebt.’ Simon Petrus ging weer aan 

boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, 

honderddrieënvijftig stuks, en ofschoon het er zoveel waren, scheurde 

het net niet. Jezus zei hun: ‘Komt ontbijten.’ Wetend dat het de Heer 

was durfde geen van de leerlingen Hem vragen: ‘Wie zijt Gij?’ Jezus 

trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit nu 

was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds Hij uit 

de doden was opgestaan. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Acclamatie: 

 
 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: GvL 722 

 

Voorbeden  

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

 

 

 

 

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. 
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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. 

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 (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: GvL 732          (allen knielen, indien mogelijk) 

 

Acclamatie : Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, 

     en wij belijden tot Gij wederkeert,  

     dat Gij verrezen zijt. 

 

 

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 
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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 

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

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods: GvL 331 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

 

Vandaag doen de eerste Heilige Communie: 

 

Dominik de Wilde 
 

Alan Moryc 
 

Jesmijn Betting 
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Communielied: Ave Maria 
 

Gebed na de communie 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Gvl 445 God groet u, zuiv’re bloeme 

 

 

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! 

 

 

 

 


