
 
 
 

Opfrisliturgie van de  
Zondag Beloken Pasen 24 april 2022   

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
Aanvang 11:00 uur 

 
 
 

 
 

Voorstellen van de communicanten 
 

 
 
 
 
 
Celebrant : Pastor Johan Rutgers 
Zang   : Cantores 
Orgel  : Brian Lamb 
 



Het evangelieboek (Boodschap van Jezus) wordt binnengedragen. Het altaar wordt begroet met een 
buiging, door de priester met een kus omdat dat de plaats is waar met Brood en Wijn Jezus in ons midden 
komt. 
 

Openingslied: Kondigt het aan: de Heer is verrezen 

 
 
Kruisteken en begroeting 

Met het maken van het kruisteken laten we zien dat wij ons beschermd weten door de drie-ene God: God de 
Vader, Zijn zoon Jezus Christus en de heilige Geest. 
 

Priester: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Allen: Amen. 
Priester:  De Heer zij met u.  
Allen:  En met uw geest. 
 

 
 



Schuldbelijdenis. 
Wij vragen om vergeving van onze fouten. Wij richten ons tot Jezus de Heer, wiens leerlingen wij willen zijn. 

 
Allen bidden: 

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. 

Priester:    Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven 
Allen: Amen 
         

Heer ontferm U:  (GvL 224) 

Koor: Heer, ontferm U Allen: Heer, ontferm U 
Koor: Christus, ontferm U Allen: Christus, ontferm U 
Koor: Heer, ontferm U Allen: Heer, ontferm U 
 

Lofzang: (GvL 234) 
Priester:  Eer aan God in den hoge, 
Cantores: en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Allen:    Wij loven U. 
Cantores: Wij prijzen en aanbidden U. 
Allen:    Wij verheerlijken U en zeggen dank voor uw grote heerlijkheid. 
Cantores: Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Allen:    Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
Cantores: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Allen:    Gij,die wegneemt de zonden der wereld,ontferm U  over ons; 
Cantores: Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard  ons    gebed; 
Allen:   Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm  U over ons; 
Cantores: Want Gij alleen zijt de Heilige 
Allen:   Gij alleen de Heer. 
Cantores: Gij alleen de allerhoogste: Jezus Christus, 
Allen:   met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de  Vader.  Amen 
 

 
Openingsgebed 
 

 



Liturgie van het Woord 
In de eucharistieviering luisteren we naar woorden uit de heilige Schrift, de Bijbel. We geloven dat God tot 
ons spreekt. Daarom sluit de voorlezer de Bijbellezing af met de woorden ‘Woord van de Heer’ en 
antwoorden wij daarop ‘Wij danken God’. 
 

Eerste lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen. 
 

Door de handen van de apostelen geschiedden er vele wondertekenen onder 
het volk. Allen waren eensgezind en kwamen tezamen in de Zuilengang van 
Salomo. Van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen, hoezeer het 
volk hen ook prees. Steeds meer geloofden er in de Heer; mannen zowel als 
vrouwen sloten zich in grote groepen bij hen aan. Men bracht zelfs de zieken op 
straat; ze werden neergelegd, de een op een bed, de ander op een draagbaar, in 
de hoop dat als Petrus voorbijging tenminste zijn schaduw op één van hen zou 
vallen. Zelfs uit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe. Zij 
brachten zieken mee en mensen die van onreine geesten te lijden hadden, en 
allen werden genezen. 
Woord van de Heer.  
Allen: Wij danken God. 
 

Antwoordpsalm: (118 I) 
Refrein:Halleluja, halleluja,alleluja. 
 

     1   Looft de heer, goedertieren is Hij; 
          tot in eeuwigheid is zijn genade. 
          Spreke het Israel uit: tot in eeuwigheid  
 is zijn genade.                                        Refrein 
 

   2    De hand van de Heer toont zijn macht, 
         de hand van de heer is geheven. 
         Mij wacht niet de dood- ik mag leven 
    en verhalen hoe handelt de Heer.          refrein 
 

   3    De steen die de bouwers verwierpen, 
         thans is hij tot hoeksteen geworden; 
         door de heer kreeg dit zijn bestand: 
         het deed zich ons voor als een wonder  refrein 
 

   4    Zie, deze dag schept de Heer, 
         Laat ons hem vieren met vreugde. 
         O Heer, geef ons dan uw heil, 
         O Heer, geef dat wij het behalen.             refrein 
 

 



 
Halleluja: Ps. 118 (117), 24 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas gelooft ge? 
Zalig zij die niet zien en toch geloven. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

 
Evangelie: 

Het Evangelie is de belangrijkste lezing van de viering.  ‘Evangelie’ betekent: Blijde boodschap. Omdat we 
dit zo belangrijk vinden gaan we hier altijd bij staan. 
 

Priester:  De Heer zij met u. 
Allen:  En met uw geest. 
Priester:    Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Johannes. 
Allen: Lof zij U, Christus. 

 

's Avonds op de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. De 
deuren waren op slot, omdat ze bang waren voor de Joden. Opeens kwam Jezus 
binnen. Hij ging midden tussen hen staan en zei: "Vrede zij met jullie". 
Na deze groet liet Hij hun zijn handen en zijn zijde zien. Toen de leerlingen de 
Heer zagen, waren ze vol van vreugde. Nog eens zei Jezus tegen hen: "Vrede zij 
met jullie. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie." Na deze 
woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvangt de heilige Geest. Als je iemand zijn 
zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als je iemand zijn zonden niet 
vergeeft, zijn ze niet vergeven." Tomas, een van de twaalf, die ook wel Didymus 
genoemd werd, was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen 
vertelden hem: "Wij hebben de Heer gezien." Maar hij antwoordde: "Als ik niet 
in zijn handen het teken van de spijkers zie, en mijn vingers in de plaats van de 
spijkers kan steken, en mijn hand in de wond van zijn zijde leggen, - als ik dat 
alles niet kan – zal ik het niet geloven." Acht dagen later waren zijn leerlingen 
weer in het huis bij elkaar. Nu was Tomas er wel bij. Ook al waren de deuren op 
slot, toch kwam Jezus binnen. Hij ging midden tussen hen staan en zei: "Vrede 
zij met jullie." Toen zei Hij tegen Tomas: "Kom hier met je vinger en kijk naar 
mijn handen. Steek je hand uit en leg die in mijn zijde. En ben niet langer 
ongelovig, maar gelovig." Toen riep Tomas uit: 'Mijn Heer en mijn God!" 
Toen zei Jezus tegen hem: "Omdat je Mij gezien hebt, geloof je? Zalig de mensen 
die niet gezien en toch geloofd hebben." Jezus heeft nog veel andere tekenen 
gedaan, waar zijn leerlingen bij waren. Die tekenen zijn niet opgeschreven in dit 
boek. Maar de tekenen die er wel in staan, Zijn opgeschreven, opdat jullie 



geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Mogen jullie door te geloven, 
leven in zijn Naam. 
Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 
 

Cantores:  
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon,  
o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
 

Verkondiging/Gesprek met de communicanten 
In de preek worden de Bijbelverhalen uitgelegd. Er wordt een brug geslagen tussen toen en nu. Oude 
lezingen worden in de huidige tijd geplaatst zodat we ons aangesproken weten door God. 
 

Voorstellen van de communicanten  
 

Geloofsbelijdenis  
De geloofsbelijdenis gaat over ons geloof in God: Vader, Zoon en H. Geest. We geven hiermee antwoord op 
de lezingen die we zojuist gehoord hebben. We gaan daarbij staan omdat we willen instaan voor ons 
geloof. De geloofsbelijdenis is een verwijzing naar onze doop. 

 
Bidden allen: 
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. 
 
 

We sluiten de viering van het woord af met de voorbede. Die bestaan uit verschillende intenties, waarin 
kerk, wereld en persoonlijke noden aan bod komen. Ook bidden wij voor de overledenen, omdat ze bij onze 
geloofsgemeenschap blijven horen. 

 
 

 
Voorbeden:  Na iedere voorbede: Bidden allen: 

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

 
 
 



Liturgie van de Eucharistie 
Onze gaven worden in de collecteschaal bij het altaar gezet, waar wij mogen vieren hoe Jezus zijn leven met 
ons deelt. De collecte is een vervanging van een oud gebruik om letterlijk voedsel aan te dragen voor de 
armen. De opbrengst wordt o.a. gebruikt  voor hulp aan armen in de eigen omgeving. Ondertussen worden 
op het altaar onze gebeden en de gaven van brood en wijn aan God opgedragen. De priester doet water bij 
de wijn. Zoals water mengt met wijn, wordt ons leven vermengd met dat van Jezus. De priester wast tot slot 
zijn handen, een reinigingsritueel uit de joodse traditie. 
 

Klaarmaken van het altaar 
 

Offerandelied :  Honger naar het levend Brood 
 

Refrein: Honger naar het levend Brood stilt Gij met uw gaven. 
Zo komen wij  de dood te boven,  
mogen wij ons laven aan de Bron die Gij ontsloot. 

 

Wonderen deed Hij om nooit te vergeten, 
minzaam en liefdevol toont zich de Heer  Refrein 
 

Voedsel geeft Hij aan wie Hem  vereren, 
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.   Refrein 
 

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 
 

Prefatie: 
Priester:  De Heer zal bij u zijn. 
Allen: De Heer zal u bewaren. 
Priester: Verheft uw hart. 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

De priester  bidt  de prefatie 
 

Heilig :cantores (GvL 295) 
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. 
 

 
 



De priester bidt het Eucharistisch gebed 
Dit gebed is het belangrijkste gebed uit de hele viering. De priester spreekt dit uit en mag de opdracht van 
Jezus herhalen. Het is een lang gebed omdat we al onze dankbaarheid en verlangens voor iedereen waar 
ook ter wereld bij Jezus willen brengen. Wij geloven dat Jezus aanwezig is in de communie (brood, hostie) en 
de wijn We danken Jezus voor wat Hij allemaal voor de mensen heeft gedaan. 
 

Na de consecratie  (GvL 306) 
Priester:  Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. 
Koor:  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 

 

De priester vervolgt met het Eucharistisch gebed 
 

 
Nu bidden wij met Jezus het gebed dat Hij ons heeft geleerd. Aansluitend bidden we om vrede en wensen 
we elkaar de vrede van Christus toe. 

Onze Vader  (Allen) 
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 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. 
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.  
Priester:  Wenst elkaar de vrede. 
 
 



Tijdens het breken van het Brood wordt het ‘Lam Gods’ gezongen. Wat in het OT het Paaslam was dat werd 
opgedragen, heeft Jezus Christus hernieuwd met zijn leven en dood. Hierna laat de priester de gebroken 
Hostie aan de mensen zien en zegt de tekst die komt uit de Bijbel: Johannes 1 vers 29. Johannes de Doper 
zegt deze woorden over Jezus. Het antwoord dat we geven:  ‘Heer, ik ben niet waardig dat Gij…. grijpt terug 
op het Bijbelverhaal waarin de legerhoofdman bij Jezus smeekt om de genezing van een zieke knecht. 
(Mattheüs hoofdstuk 8, 8) 

 

Lam Gods: Cantores  (GvL 334) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 

Zoals het brood en de wijn voor de mensen voedsel zijn voor het lichaam, zo geeft Jezus onder deze 
gedaanten van brood en wijn zijn leven voor ons. Door met Hem verbonden te blijven (in communie), delen 
we in het geluk en het besef dat God bij ons is. Nadat mensen de communie hebben ontvangen en of 
kinderen de zegen hebben gevraagd gaan zij weer naar hun plaats en is er een moment van bidden waarbij 
het stil is. 
 

Tijdens de communie:  

 
 

Neemt en drinkt met elkaar 
Wordt als een bedelaar 
Levend met een open hand 
Die geluk om niet ontvangt. 

 

Komt, vernieuwt het verbond 
Stemt in met hart en mond 
Dankt de God die leven doet 
Ons tot liefde samenroept. 
 

             SLOTGEBED – MEDEDELINGEN – ZEGEN 
 
 
De viering eindigt met de zegen en de wegzending. In de zegen wordt ons het goede toegewenst, dat je 
mag ervaren dat God bij je is in de tijd die komt. Wij worden de wereld in gestuurd met een persoonlijke 
opdracht. 
 



Slotlied: (Allen)   
 

 


