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DE ZONDAG VIEREN
6e zondag van Pasen

Geest van liefde

17 mei 2020

OPENINGSRITUS
Openingszang en begroeting
Schuldbelijdenis 1
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.
Moge ... – Amen.

Schuldbelijdenis 2
Heer, die in deze wereld zijt
gekomen om de liefde van de
Vader te openbaren en ons het
leven te brengen, ontferm U over
ons. – Heer, ontferm U over ons.
(of gezongen, zie onder)

Christus, die eens voor al
gestorven zijt voor de zonden om
ons tot God te brengen, ontferm
U over ons. – Christus, ontferm
U over ons.
Heer, die uw Geest uitstort over
alle mensen en de schepping weer
nieuw maakt, ontferm U over
ons. – Heer, ontferm U over ons.
Moge ... – Amen.

Na schuldbelijdenis 1 wordt gezegd of gezongen:

Heer ontferm U

Mis der Lage Landen, m. H.L.M. Weber

Eer aan God in den hoge-lage landen

of Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
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of Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine
Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili Unigenite,
Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis
peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus
Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris.
Amen.

Gebed

DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing
Handelingen 8,5-8.14-17

vernamen dat Samaria het woord
Gods had aangenomen, vaardigden zij Petrus en Johannes naar
hen af, die na hun aankomst een
gebed over hen uitspraken, opdat
zij de heilige Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog
over niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt
in de naam van de Heer Jezus. Zij
legden hun dus de handen op en
ze ontvingen de heilige Geest.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

In die dagen kwam de diaken
Filippus in de stad van Samaria
en predikte daar de Messias.
Filippus’ woorden oogstten algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de
tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen
de onreine geesten onder luid
geschreeuw weg en vele lammen
en kreupelen werden genezen.
Daarover ontstond grote vreugde
in die stad.
Toen de apostelen in Jeruzalem
Antwoordpsalm Psalm 66

t. A. Bronkhorst; m. J. Bielen / I. Thevelein

Jubelt voor God, alle landen der aarde, bezingt de heerlijkheid van
zijn Naam. Brengt Hem hulde en zegt tot uw God: verbijsterend zijn
al uw daden. – Refrein
Heel de aarde moet U aanbidden, bezingen uw heilige Naam. Komt
en aanschouwt wat God heeft verricht, ontstellende daden onder de
mensen. – Refrein
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Hij maakte de zee tot een droge vallei, zij gingen te voet door de
bedding. Laten wij juichen van vreugde om Hem die eeuwig regeert
door zijn macht. – Refrein
Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij, ik zal u verhalen wat Hij
mij gedaan heeft. God zij geprezen, Hij wees mij niet af, onthield mij
niet zijn erbarmen. – Refrein
Tweede lezing
1 Petrus 3,15-18

het, zo God het wil, te lijden voor
het goede dat men doet dan straf
te ondergaan voor misdrijven.
Ook Christus is eens voor al gestorven voor de zonden, de Recht
vaardige voor de onrechtvaardigen om ons tot God te brengen.
Gedood naar het vlees, werd Hij
ten leven gewekt naar de Geest.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Dierbaren, heiligt in uw hart
Christus als de Heer. Weest altijd
bereid tot verantwoording aan
alwie u rekenschap vraagt van de
hoop die in u leeft. Maar verdedigt
u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is. Dan zullen zij die
uw goede christelijke levenswandel beschimpen, met hun laster
beschaamd staan. Hoeveel beter is
Alleluia

m. IWVL - NSGV

# 1. Voorzang; 2. Allen:
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Refrein: Hal - le - lu - ja, hal -le - lu - ja, hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja.

# Mij liefheeft, zal hij mijn woord
Als iemand
œ totœhem komen.
œ œ – Refrein
œ œ- onderhouden;
œ œ œ
& zullen
en Wij

Evangelie Johannes 14,15-21
#
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In die
tijd œzei Jezus
&
lingen: ‘Als gij Mij liefhebt, zult
ge mijn geboden
onderhouden.
on - der - hou
-den; en Wij
Dan zal de Vader op mijn gebed u
een andere Helper geven om voor
altijd bij u te blijven: de Geest van
de waarheid, voor wie de wereld
niet ontvankelijk is, omdat zij
Hem niet ziet en niet kent. Gij
kent Hem, want Hij blijft bij u en
zal in u zijn.
Ik zal u niet verweesd achterlaAls
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ten: Ik keer tot u terug. Nog een
korte
en de œwereld
œ- ziet
œ- Mij
œ œ tijdœ gij
œechter zult
niet meer;
Mij zien,
want
leef tot
en ook
leven.
Refr.
zul -Ik len
hemgij
kozult
- men.
Op die dag zult gij weten, dat Ik
in mijn Vader ben en gij in Mij en
Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen,
hij is het die Mij liefheeft. En wie
Mij liefheeft, zal door mijn Vader
bemind worden; ook Ik zal hem
beminnen en Ik zal Mij aan hem
openbaren.’



m. J. Valkestijn
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Homilie of overweging
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, - Schepper van hemel
en aarde, - van al wat zichtbaar
en onzichtbaar is. - En in één
Heer, Jezus Christus, eniggeboren
Zoon van God, vóór alle tijden
geboren uit de Vader. - God uit
God, - licht uit licht, - ware God
uit de ware God. - Geboren, niet
geschapen, - één in wezen met de
Vader, - en dóór wie alles geschapen is. - Hij is voor ons, mensen, en
omwille van ons heil uit de hemel
neergedaald. - Hij heeft het vlees
aangenomen - door de heilige
Geest uit de maagd Maria, - en is
mens geworden. - Hij werd voor
ons gekruisigd, Hij heeft geleden
onder Pontius Pilatus en is begraven. - Hij is verrezen op de derde

dag, volgens de Schriften. - Hij
is opgevaren ten hemel: - zit aan
de rechterhand van de Vader.
- Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden
en doden. En aan zijn rijk komt
geen einde. - Ik geloof in de heilige Geest, - die Heer is en het
leven geeft; - die voortkomt uit
de Vader en de Zoon; - die met
de Vader en de Zoon tezamen
wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten. - Ik geloof in de ene, heilige,
katholieke en apostolische kerk.
- Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. - Ik verwacht
de opstanding van de doden - en
het leven van het komend rijk.
Amen.

of Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et
terrae, visibilium omnium et invisibilium. - Et in unum Dominum
Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, - et ex Patre natum ante
omnia saecula. - Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de
Deo vero, - genitum non factum, consubstantialem Patri: per quem
omnia facta sunt. - Qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de caelis. - Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est. - Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, - et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas, - et ascendit in caelum, sedet ad dexteram
Patris. - Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. - Et in Spiritum Sanctum, Dominum
et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. - Qui cum Patre et
Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. - Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. - Et exspecto
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
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Voorbede

t. NRL; m. Berne Media|liturgie
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Bij een viering van Woord en gebed volgt nu de slotritus (zie blz. 10)
of eventueel de communieviering (zie blz. 11).

EUCHARISTIE
BEREIDING VAN DE GAVEN
Bidt, broeders en zusters...
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer
van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven

EUCHARISTISCH GEBED
De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
neerlag is tot nieuw leven opgericht: in Christus is ons leven
geheel en al hersteld.
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:

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

Sanctus, - Sanctus, - Sanctus - Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. - Hosanna in excelsis.
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Want in de nacht dat Hij zijn
leven gaf, nam Hij brood in zijn
handen – Hij zegende U, Hij brak
het en gaf het aan zijn leerlingen
met de woorden: Neemt en eet
hiervan, gij allen, want dit is
mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.

Heer onze God, Gij zijt heilig en
goed – en zó bekend met ons dat
onze namen staan geschreven in
uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw
Zoon, die Gij hebt voortgebracht
en uitgezonden hebt om tranen
te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van
mensen die gebroken zijn, om
brood te worden voor vandaag en
de vrede zelf te zijn.

Ook nam Hij de beker, zegende
U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 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.

Wij danken U, dat Hij ons ruimte
geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden
is voor heel ons leven ten einde
toe.
Heilig deze gaven, met de dauw
van uw heilige Geest, dat zij voor
ons worden tot Lichaam en Bloed
van Jezus Christus onze Heer.

Verkondigen wij het mysterie van
het geloof.
m. F. Veldmans
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Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in
liefde en geloof, tezamen met uw
dienaar N., onze paus, N. onze bisschop, en met alle bisschoppen.

Heer, onze God, zo gedenken wij
Hem die weet wat lijden is en die
de dood heeft gezien – die Gij hebt
opgewekt en naam gegeven hebt,
hoog boven alle namen. Jezus de
Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal –
uw rechterhand – en tot Hij komt
verkondigen wij Hem door deze
levensbeker en door dit brood dat
wordt gedeeld.

Samen met heel uw volk, met
Maria, altijd maagd, de moeder
van de Heer, met de apostelen,
martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid
voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen
wij U onze dank.

Wij bidden U: zend dan uw Geest
in ons, die over deze aarde gaat
– en maak ons tot een volk dat
recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn toch groter
en sterker dan oorlog en dood; en
laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van
vrede; breek het geweld in ons en
breng ons thuis bij U uit kracht
van Hem, de Mensenzoon hier in
ons midden.

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
Gebed des Heren
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.

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; - fiat
voluntas tua, - sicut in caelo, et in
terra. - Panem nostrum cotidianum
da nobis hodie; - et dimitte nobis
debita nostra, - sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

Verlos ons, Heer...

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.
Vredesritus
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Breken van het brood

of Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (herhalen)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

Uitnodiging tot de communie
Zalig zij...
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communiezang
Gebed na de communie

SLOTRITUS
Zegen en wegzending
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DANKGEBED COMMUNIEVIERING
t. NRL; m. Fl. v.d. Putt/M. Pirenne

Aan

U zij al le eer en

God van de machten, in het delen van het brood herkennen wij
uw Zoon, onderA ons aanwezig
als de Verrezene. Wek ook ons op
tot waarachtig leven. – Acclamatie

men,

tot in

eeu wig heid.

a

men.

U komt aan het licht waar Jezus
verschijnt aan zijn leerlingen,
vrede schenkt en zonden vergeeft. Hij leeft onder ons, nodigt
ons uit in Hem te geloven en
schenkt ons zijn Geest. – Acclamatie
U hebt ons gemaakt tot mensen die leven uit nieuwe levenskracht om te gelijken op de
nieuwe Adam, Jezus Christus, de
Heer. Hij leeft met U tot in eeuwigheid. – Allen:

– Acclamatie

U hebt Jezus uit de doden doen
opstaan en Hem verheven aan
uw rechterhand. Hij die zichzelf
U zij al le eer en

A

rie

in liefde gaf werd beeld van uw
liefde voor ons. – Acclamatie

Wij prijzen U om uw Zoon Jezus
die weldoende rondging en opkwam voor zwakken en zieken.
Hij die zichzelf gaf ten einde toe
is onze weg ten leven geworden.

Aan

glo

glo

men,

rie

a

tot in

men.

De heilige Geest is niet alleen
van de Vader en de Zoon die Hem schenken,
maar ook van ons die Hem ontvangen.
Augustinus (354-430)
in: Een stil moment (Utrecht 2016)
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eeu wig heid.

GEZANGEN

Psalm 67, 1

1. Psalm 67
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t. G. Wijdeveld; m. A. de Klerk
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3. ’t maal van zijn ge - dach - te - nis zal dat ons ook ge - ven.

&

##
##

œ œ œ œ œ œ

1-3. Broe-ders,vrij en

&

1-3.

˙

op - ge - richt,

œ. œ œ œ œ. œ œ œ
J
J

al - le - lu - ia, heft uw o - gen,

œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j
œ œ œ œ œ
œ ˙

al - le - lu - ia, naar den ho - ge, heft uw o - gen naar het licht.
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3. Psalm 118, Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
t. Interkerkelijke Stichting; m. Genève 1551

Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij die den Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet groet dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
4. Zingt voor de Heer van liefde
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t. M. v.d. Plas; m. J. Mul

5. Maria, poort van Gods genade 

2
&b˙ Ó ˙

˙

˙

&b Œ

œ

œ

1. Ma - ri - a,
2. Leer ons in
3. Ge - groet, Gij,
4. O
Vrouw, in

&b

œ

œ

t. De Hoeksteen; m. St. v. Varenburg

œ

œ

poort van Gods
dee - moed met
Moe - der van
glo - rie op -

œ

œ

1. Gij hebt ge - dra - gen
aan - dacht
2. in
Gods
bij
prij - zen
3. U
al - le
be - lof - te
4. beeld en

˙

˙

1. die
2. dat
3. Ge
4. Ge

&b Ó˙

œ nœ

œ

ge
U
ge
ge

˙

œ

œ

1. Gij, dienst - maagd des
2. o
Ze - tel der
3. Ge - ze - gend die
4. in Chris - tus de

6. U, Heer, zij lof gebracht

œ

˙

˙

˙

˙

w

ge - voed,
en
hei - lig
woord,
vol - ken
groot.
ons
van
heil.

œ nœ œ œ

œ œ œ œ
He Wijs Gods
Heer

na - de,
wa - ken,
- na - de,
- no - men,
-

œ

he - mel en aar - de niet
het aan - ho - ren en
wij
ze - gend zijt Gij on - der
ze - gen - de, bid op - dat

-

œ œ ˙

om
be
de
wij

- vat - ten.
- wa - ren,
vrou - wen.
groei - en

˙

ren,
wees ge - groet.
heid,
zo - als
Gij.
woord hebt ge - loofd.
tot vol - ko - men - heid.

t. G. Smet (naar Ambrosiaanse hymne); m. Dit is de dag

U, Heer, zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere!
Wat Gij, Almachtige, veilig behoudt komt U eren!
Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft,
wil U, zijn Oorsprong, vereren.
Wie in uw liefde woont, heiligen, engelenkoren,
wie aan uw rechterhand neerzit, in liefde herboren,
zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal:
Heilig is God in den hoge!

14

LATIJNSE GEZANGEN
Introitus Jesaja 48
Vocem iucunditatis annuntiate,
et audiatur, alleluia: nuntiate
usque ad extremum terrae: liberavit Dominus populum suum,
alleluia, alleluia.

Verkondigt het met blijdschap
en maakt het bekend, alleluia.
Verkondigt het tot aan het uiteinde
van de aarde: de Heer heeft zijn volk
verlost, alleluia, alleluia.

1e Alleluia
Alleluia, alleluia.
Surrexit Christus, et illuxit nobis,
quos redemit sanguine suo.
Alleluia.

Alleluia, alleluia.
Christus is verrezen en heeft ons verlicht, die Hij door zijn bloed heeft
verlost. Alleluia.

2e Alleluia Johannes 14
Alleluia, alleluia.
Non vos relinquam orphanos:
vado, et venio ad vos, et gaudebit
cor vestrum. Alleluia.
Offertorium Psalm 66
Benedicite gentes, Dominum
Deum nostrum, et obaudite
vocem laudis eius: qui posuit
animam meam ad vitam, et non
dedit commoveri pedes meos:
benedictus Dominus, qui non
amovit deprecationem meam,
et misericordiam suam a me,
alleluia.
Communio Johannes 14
Non vos relinquam orphanos:
veniam ad vos iterum, alleluia:
et gaudebit cor vestrum. Alleluia,
alleluia.

Alleluia, alleluia.

Ik zal u niet verweesd achterlaten;
Ik ga heen en Ik kom tot u terug, en
uw hart zal zich verheugen. Alleluia.
Zegent, volkeren, de Heer, onze God
en verneemt zijn lofzang; die mijn
ziel tot leven bracht en mijn voeten
niet deed wankelen. Gezegend zij
de Heer, die mijn gebed niet heeft
afgewezen, mij zijn erbarming niet
onthouden, alleluia.

Ik zal u niet verweesd achterlaten;
Ik kom tot u terug, alleluia; en uw
hart zal zich verheugen, alleluia,
alleluia.
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Bezinning
God kennen
God wordt niet volledig gekend wanneer hij enkel ‘gekend’
wordt met het verstand. Hij wordt het best gekend door
ons wanneer Hij bezit neemt van heel ons zijn en ons met
Zichzelf verenigt. Dan kennen we Hem niet als een idee maar
voorbij aan alle ideeën, in een liefdescontact, in een ervaring
van Wie Hij is, in een realiseren dat Hij en alleen Hij ons
leven is en dat we zonder Hem niets zijn. Het is onze vreugde
om niets te zijn, en te weten dat Hij alles is.
Uit: Thomas Merton, Bread in the Wilderness

Houd mij in uw dienst
Houd mij in uw dienst alle dagen van mijn
leven.
Verlang wat u wilt. Geef slechts, wat u bevalt.
Als ik moe word in uw dienst,
dan zult Gij toch niet moede worden
geduld met mij te hebben.
Gij komt om mij te helpen.
Gij geeft de kracht
telkens weer opnieuw te beginnen,
te hopen tegen alle hoop in,
te geloven, dat Gij in mij
de overwinning zult behalen
ondanks alle nederlagen die de mijne zijn.
Karl Rahner s.j.

