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           Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid - 12 juni 2022 

 

 

DE HEILIGE GEEST ONZE GIDS 

Gods liefde is in ons hart uitgestort 

door de heilige geest. 

Romeinen 5,5 

 

 

 

 

 

 

Voorganger : Pastoor J. Hermens  

Koor   : Credo 

Organist : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingspsalm: GvL 150-2 Alles wat adem heeft  

 

Liturgische begroeting 

 

De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Heer, ontferm U: Gvl 221  

 

Eer aan God: GvL 231 

 

Gebed 

 

 

 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Spreuken 8, 22-31 

Zo spreekt de Wijsheid van God: De Heer schiep mij vóór al het 

bestaande, vóór al wat Hij vanouds gemaakt heeft. Van eeuwigheid 

ben ik gevormd, lang vóór het begin der aarde. Toen er nog geen 

oceanen waren, was ik reeds geboren, vóór er bronnen waren, 

overstromend van water. Voordat de bergen geplaatst werden, en 

vóór de heuvels; werd ik geboren. De aarde had Hij nog niet 

geschapen met haar vlakten, noch ook de kostbare grondstoffen in 

haar schoot. Toen Hij de hemel grondvestte was ik erbij, en toen Hij 

een kring trok rond de wereldzee. Toen Hij de wolken boven  
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bevestigde, en de bronnen aanbracht in de diepte, toen Hij de zee haar 

grenzen wees, opdat het water zijn oevers niet te buiten zou gaan, 

toen Hij de fundamenten legde voor de aarde, was ik aan de zijde van 

de Kunstenaar, en was ik zijn troetelkind, dag voor dag, en speelde ik 

aldoor voor zijn aangezicht. Ik speelde over het oppervlak van zijn 

aarde, en het was me een genot bij de mensen te zijn. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm: GvL 8-2 

 

Tweede lezing - Romeinen, 5, 1-5 

Broeders en zusters, gerechtvaardigd door het geloof leven wij in 

vrede met God door Jezus Christus onze Heer. Hij is het die ons door 

het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; 

door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de 

heerlijkheid Gods. Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze 

beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, 

volharding tot beproefde deugd en deze weer tot hoop. En de hoop 

wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort 

door de heilige Geest die ons werd geschonken. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Vers voor het evangelie (allen gaan staan indien mogelijk) 

 

 
 

Vz.: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

        God die is, en die was en die komt.  (Refr.) 
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Evangelie - Johannes 16, 12-15 
In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Nog veel heb Ik u 

te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter 

komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen. 

Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u 

de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij 

aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Al wat de 

Vader heeft is het Mijne. Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen 

wat Hij van Mij ontvangen heeft.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie: 

 
 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: GvL 722 

 

Voorbeden  

Accl:. De Heer is voor wie Hem aanroept nabij . 
 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Collecte 

 

Gereedmaken van de gaven 
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Offerande 

 

Offerandelied: Dank U, Vader van de lichten 

Dank U, Vader van de lichten, voor de sterren en de maan, 

dank U dat U mij niet een dwaalweg door de duisternis laat gaan. 

Dank U, in de nacht der nachten licht de nieuwe morgen aan. 

 

Dank U, Jezus, voor uw liefde, uw nabijheid en geduld, 

voor het offer van uw leven, de vergeving van mijn schuld. 

Dank dat U in alle eenvoud opstaat en de Schrift vervult. 

 

Dank U, Geest voor al uw gaven, voor het goede wijd en zijd, 

voor het bloeien van de dagen, voor het rijpen van de tijd. 

Dank U voor de tooi der granen, voor de kelk der dankbaarheid. 

 

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 

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. 

Met uw veelgeliefde Zoon en met de heilige Geest zijt Gij één God, 

en onze enige Heer. Wat wij weten en geloven van U, Vader, dat 

weten en geloven wij ook van uw Zoon en van de heilige Geest.  

En wij belijden dat Gij God zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw, Gij 

drie personen, even goddelijk voor ons en even groot, o heilige 

Drievuldigheid, Gij één van hart, één God die wij aanbidden. 
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En ook de engelen aanbidden U, de cherubs voor uw troon, de 

serafijnen, zij roepen dag aan dag als uit één mond: 

 

Heilig: GvL 291  

 

Eucharistisch gebed: GvL 729         (allen knielen, indien mogelijk) 

 

 

 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Accl.: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

          verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 

 

 

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. 



 7 

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: 

 

Sanne de Man 

Emma de Man 

Michelle Westerink 

Jouri Alzagtity 

 

Communielied: GvL 516 O waarlijk hoogste majesteit 
 

Gebed na de communie 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Aandacht voor de kinderen 
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Zegen en wegzending 

 

Slotlied: O zalig licht Drievuldigheid 
 

 
U loven we in dageraad, U smeken wij des avonds laat, 

geef dat ons lied uw lof verspreidt van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

 

Aan God de Vader zij de eer, aan God de Zoon voor immermeer, 

aan God de Geest die troost en leidt zij lof nu en te allen tijd. 

 

 

 

Orgelspel: Gagliarda - Jean de Macque (1550-1614) 

 

 

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. 

 

 

 


