
Openingsgezang:  GvL 411       LITURGIE 16 MEI 2020 
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen; 
't maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen. 
Broeders, zusters, opgericht, alleluia, heft uw ogen, 
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 
Christus brak de slavernij, brak de donk're dagen. 
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen. 
Broeders, zusters, opgericht, alleluia, heft uw ogen, 
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 
't maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. 
Broeders, zusters, opgericht, alleluia, heft uw ogen, 
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 

Kruisteken en groet  -  Woord ter inleiding  

Gebed om ontferming de antwoorden van ‘allen’ gezongen uit GvL 223 

voorg.  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. 

allen     Heer, ontferm u over ons.  

voorg.  Christus, die eens voor al gestorven zijt voor de zonden 

            om ons tot God te brengen, ontferm u over ons. 

allen     Christus, ontferm u over ons.  

voorg.  Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen 

            en de schepping weer nieuw maakt, ontferm u over ons 

allen     Heer, ontferm u over ons.  

 

Lofzang       GvL 656 str 1,2,5 

1. Wij moeten Gode zingen halleluja, 

om alle goede dingen halleluja, 

al zijn wij vreemdelingen in schande en in scha, 

Gij zendt uw zegeningen halleluja. 

 

2. Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest, 

in schande en in schade is Hij nabij geweest, 

aan al wie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest, 

komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest. 

5.  Wij moeten Gode zingen halleluja, 

de Heer van alle dingen die leeft in gloria, 

met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na, 

wij moeten Gode zingen halleluja. 

Openingsgebed 

VIERING VAN HET WOORD 

Eerste Lezing Handelingen van de Apostelen 8, 5-8. 14-17 

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 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 



 

Antwoordpsalm 67 GvL psalm 67-I 

refrein:             Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 

                        alleluia, alleluia! 
1. Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, loven zijn machtig beleid, 
     omdat Hij steeds op wondere wijze alles bestuurt in gerechtigheid. Refrein 
2. Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; toont ons zijn aanschijn van licht, 
     Hij gaat ons voor op alle wegen heeft uit de zonde ons opgericht. Refrein 
 
3.  Hij is de God, die ons verblijdde, die onze nood heeft verstaan; 
     die ons een hemels Paasmaal bereidde  en zonder vrees door de wereld laat gaan. Refrein 
 
4.  Laat alle volken uw almacht vrezen, aller lof zij U gewijd, 
     laat, Heer, uw Naam bezongen wezen, in aller eeuwen eeuwigheid. Refrein 

 

Tweede Lezing 1 Petrus 3, 15-18 

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 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 Rechtvaardige 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 

 

Hallelujavers. GvL 241 

voorz / allen      Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

voorz                Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden 

      en Wij zullen tot hem komen.  

allen                 Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Evangelie volgens Johannes 14, 15-21 

priester De Heer zij met u 

allen     En met uw geest 

priester Lezing uit het heilig 

allen     Lof zij U Christus 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:„Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. 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 níet 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 achterlaten: Ik keer tot u terug. „Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; 

gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. „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." 

Zo spreekt de Heer. – Wij danken God 

 

Acclamatie  GvL 270b 

voorz    Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.   

allen     Gelukkig is die mens, Heer, Jezus wij danken U. 

Overweging 



Geloofsbelijdenis 

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. 

 

 

Voorbede met acclamatie  GvL 400a 

Spreid uw dragende vleugels onder ons uit, 

spreid uw warmende lichtglans over ons uit. 

Bereiden van de tafel 

Priester Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader. 

allen     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 
 
Heilig GvL 291 
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. 
 

Acclamatie na de consecratie GvL304 

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

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.. 

 

Onze Vader  

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.  

priester                        Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 

barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van 

Jezus, Messias, uw Zoon. 

allen                 Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

 

 



Vredesritus 

priester                        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. 

allen                 Amen 

priester             De vrede des Heren zij altijd met u. 

allen                 En met uw geest.  

 

koor                 Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,        GvL 331 

allen      ontferm U over ons 

koor                 Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,           

allen      ontferm U over ons 

koor                 Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,           

allen      geef ons de vrede. 

 
Communiezang  GvL 555 
1.  Wij groeten u, o Koningin, o Maria: 
u Moeder vol van teed’re min, o Maria: 
 
refrein  Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn, 

prijst met ons uw Koningin: salve, salve, salve, Regina. 
 
2. O Moeder van barmhartigheid, o Maria: 
en troost in alle bitterheid. o Maria: refrein 
 

3. Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria: refrein 

4. Toon ons in ‘t uur van onze dood, o Maria: 
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria: refrein 

Gebed  

Zegen en wegzending GvL 344 

Vg: De Levende zegene en behoede u, 
de Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 
en zij u genadig.  
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede. 

Al: Zegen ons en behoed ons, 
 doe lichten over ons uw aangezicht 
 en wees ons genadig. 
 Zegen ons en behoed ons, 
 doe lichten over ons uw aangezicht 
 en geef ons vrede. 
 
 
Slotlied GvL 424 

1.  De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia. 
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia. 
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia. 
verrees in glorie van de dood, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

2. Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia, 
de schepping is om U verblijd, alleluia 
De morgen van de eerste dag, alleluia, 
zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia, 
Alleluia. alleluia. alleluia. 

 
3. De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia, 
Hij maakt ons in zijn liefde vrij, alleluia. 
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia. 
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
 


