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OPENING VAN DE DIENST 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Zusters en broeders,  

welkom in deze eucharistieviering.  
Na de hemelvaart van Jezus,  
die wij afgelopen donderdag vierden,  
blijven de leerlingen verweesd achter:  
de heilige Geest is nog niet over hen uitgestort.  
Daarvoor had Jezus tot de Vader gebeden  
dat zij ‘allen één' zouden mogen zijn.  
Ook wij mogen door de heilige Geest  
delen in die eenheid van God de Vader en Jezus Christus. 
Moge de Heer ons bewustzijn daarvan  
vernieuwen en versterken. 

 
Gebed om vergeving 
 
P. God roept ons op tot eenheid, om elkaar lief te hebben.  

Helaas slagen we daar niet altijd in.  
Maken we ons daarom een ogenblik stil  
en vragen we God om ontferming ... 

 
A. 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. 

 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen  

onze zonden vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.  
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Heer, ontferm U 
 
P. Heer, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, ontferm U over ons. 
A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
Eer aan God 

Eer aan God in den hoge, 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. 

 
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid. 

 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons; 

 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed; 
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 

 
Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 

 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 

 
Met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 
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Gebed 
 
P. God, heilige Vader, niemand heeft U ooit gezien maar uw 

Zoon heeft ons uw liefde leren kennen. 
Hij is de Heiland van de wereld. 
Wij vragen U: bewaar ons in zijn Naam; dat wij één mogen zijn 
en U verheerlijken bij alles wat wij doen. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften  
 
L. De eenheid van de groep leerlingen moet bewaard worden. 

Zijn wij, de hedendaagse leerlingen, daartoe in staat?  
Wat houdt ons tegen om Gods Woord na te volgen?  
Openen we onze oren en harten  
opdat het Woord in vruchtbare grond mag vallen.. 

 
Eerste lezing 
Uit de Handelingen der Apostelen 1,15-17, 20a,20c-26 
 

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders - er 
was een groep van ongeveer honderdtwintig personen bijeen - 
en sprak: "Mannen broeders,  
het Schriftwoord moest in vervulling gaan  
dat de heilige Geest door de mond van David  
tevoren gesproken heeft over Judas,  
die de gids is geworden van hen die Jezus gevangen namen.  
Hij behoorde tot ons getal  
en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen. 
Er staat immers geschreven in het boek der Psalmen:  
Een ander neme zijn ambt over. 
Dus moet een van de mannen die tot ons gezelschap 
behoorden gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons 
verkeerde, vanaf het doopsel van Johannes  
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tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen,  
met ons een getuige worden van zijn verrijzenis". 
Men stelde er twee voor: Jozef, ook Bársabbas geheten, 
bijgenaamd Justus, en Mattias. 
Toen baden zij als volgt:  
"Gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene aan  
die Gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te 
bezetten in dit dienstwerk en apostelambt,  
waaraan Judas ontrouw werd  
om heen te gaan naar zijn eigen plaats". 
Toen liet men hen loten en het lot viel op Mattias.  
Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen. 

 
 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm  PSALM 103 
 
L. Verheerlijk mijn ziel, de Heer,  

zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen! 
 Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 

vergeet zijn weldaden niet! 
A. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, Alleluja. 
 
L. Zo wijd als de hemel de aarde omspant, 

zo alomvattend is zijn erbarmen. 
 Zo ver als de afstand van oost naar west, 

zo ver drijft Hij van ons de zonde. 
A. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, Alleluja. 
 
L. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, 

Hij voert heerschappij over heel het heelal. 
 Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden, 

machtige uitvoerders van zijn bevel. 
A. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, Alleluja. 
 
Tweede lezing 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, 4, 11-16 
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Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad moeten ook wij 
elkander liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien,  
maar als wij elkaar liefhebben woont God in ons  
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.  
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven zoals Hij verblijft in 
ons, dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest. 
En wij, wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn 
Zoon heeft gezonden om de heiland van de wereld te zijn.  
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is,  
woont God in hem en woont hij in God.  
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft 
en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, 
woont in God en God is met hem. 
 

 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 
Alleluia 
 
L. Alleluia.  

Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer,  
Ik ga, en Ik keer tot u terug,   

A. Alleluia. 

 

Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes 17,11b-19 
 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: "Heilige 
Vader, bewaar in uw Naam hen  
die Gij Mij gegeven hebt,  
opdat zij één mogen zijn zoals Wij. 
Toen Ik bij hen was bewaarde Ik in uw Naam hen  
die Gij Mij hebt gegeven. 
Ik heb over hen gewaakt  
en niemand van hen is verloren gegaan  
behalve de man des verderfs,  
want de Schrift moest vervuld worden. 
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Maar nu kom Ik naar U toe  
en nog in de wereld zeg Ik dit,  
opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten.  
Ik heb hun uw woord meegedeeld,  
maar de wereld heeft hen gehaat  
omdat zij niet van de wereld zijn  
zoals Ik niet van de wereld ben.  
Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt,  
maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.  
Zij zijn niet van de wereld  
zoals Ik niet van de wereld ben. 
Wijd hen U toe in de waarheid.  
Uw woord is waarheid.  
Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt  
zo zend Ik hen in de wereld,  
en omwille van hen wijd Ik Mij aan U,  
opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn".  
 
Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis     
 
P.  Ik geloof in God de almachtige Vader, 
 
A. 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. 
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 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 
 
P. Laten wij bidden tot God, onze Vader  

voor de noden van kerk en wereld.  
 
L. Laten we bidden voor de mensen  

die moeite hebben met geloven in God,  
omdat ze opgegroeid zijn met een beeld van God  
dat hun als kinderlijk en beperkt voorkomt:  
dat zij God weer mogen gaan kennen  
als een onbegrijpelijk mysterie van liefde dat alles omvat,  
en van genade die alles verlicht en mooi maakt.  

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Laten we bidden om de heilige Geest:  

dat ze in onze harten mag wonen en werken;  
dat onze geloofsgemeenschap erdoor gesterkt mag worden  
om te groeien en te bloeien  
en een bron van zegen voor de omgeving te zijn.  

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

L. Laten we bidden om eenheid onder de christenen  
en tussen de verschillende kerken:  
dat wederzijds begrip en liefde voor elkaar  
ons helpen te zien hoe kostbaar wij als broeders en zusters 
dienen te zijn in elkaars ogen  
en hoe goed het is om samen te werken  
in de verkondiging van het Evangelie.  

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Laten we bidden om troost en kracht  

voor hen die ernstig ziek zijn  
of die door verlies en tegenslag getroffen zijn;  
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moge de heilige Geest uitzicht geven aan hen  
die moeite hebben de zin van het leven te zien.  

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Barmhartige God, verhoor onze gebeden  

voor het welzijn van de kerk en alle mensen.  
Vernieuw ons geloof door uw Geest  
en schenk ons steeds weer nieuwe moed. 
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Oproep tot gebed 
 
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 

worden door God, de almachtige Vader. 
A. 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 
 

God, als wij elkaar beminnen,  
woont Gij in ons en krijgen wij deel aan uw Geest.  
Laat deze gaven een teken zijn dat wij elkaar liefhebben  
zoals Gij ons het eerst hebt liefgehad  
in Jezus Christus, onze Heer. Amen.   
 

Eucharistisch gebed (V) 
 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
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P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
 (Prefatie II van de hemelvaart van de Heer) 
P. 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.  
Die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen,  
die opgestegen is ten hemel, voor hun ogen.  
 
Hij doet ons delen in de heerlijkheid  
die Hij van U, zijn Vader, heeft ontvangen.  
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:  

 
A. 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. 

 
P. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart:  

U hebt ons tot leven geroepen,  
U hebt ons bestemd voor het geluk  
in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil  
om ons allen te redden.  
Hij is het verlossende woord, uw helpende hand.  
Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons  
in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne,  
zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.  
 
God, onze Vader, wij vragen U:  
zend over dit brood en deze wijn  
de kracht van uw heilige Geest,  



 

10 

dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden  
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.  
Hij had de zijnen in de wereld bemind;  
nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde  
tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde heeft Hij het brood in zijn handen genomen,  
en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, 
de zegen uitgesproken, het brood gebroken  
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,  
de beker in zijn handen. 
Hij sprak de zegen en het dankgebed,  
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 
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. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  

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

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
P. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus,  

uw Zoon, onze Heer; zijn overgave in lijden en dood,  
de overwinning van zijn verrijzenis  
en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan,  
het levende brood en de heilzame beker,  
terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.  

 
 Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden,  

uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in 
ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.  
Raak ons met het vuur van uw Geest  
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en breng ons elkaar nabij.  
 
 Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige 

kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid 
over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan onze vader, 
paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes  
en aan allen, die U als herders in uw kerk hebt aangesteld.  

 
 Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere 

plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen,  
die door de dood van ons zijn heengegaan. 

 
 Samen met heel uw volk,  

met de maagd Maria de moeder van de Heer,  
met de heilige Jozef, haar bruidegom,  
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,  
samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen 
hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid,  
erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank,  
door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
 
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. 

 
 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. 
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P. 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. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
  
P. God is liefde, zo eenvoudig is de boodschap.  

Elkaar liefhebben is God in ons leven toelaten.  
Liefde houdt allereerst in dat we de vrede bewaren,  
maar het gaat verder dan dat:  
dat we naar elkaar omzien als broeders en zusters,  
opdat geen mens verweesd achterblijft.  
Daarom bidden wij:: 
 

A. Heer Jezus Christus, help ons uw voorbeeld te volgen  
en elkaar lief te hebben in woorden en daden,  
één te zijn als broeders en zusters,  
zodat er eindelijk vrede komt.  
Dat vragen wij U die leeft in eeuwigheid. Amen. 

 
P. 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. 
 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wenst elkaar de vrede van Christus!  
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Lam Gods 
 

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. 

 
Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 
 

 
GEBED VAN DE PINKSTERNOVEEN 

 
           Kom, heilige Geest,  
           vervul de harten van uw gelovigen  
           en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
 
 Zend uw Geest uit  
 en alles zal worden herschapen;  
 en Gij zult het aanschijn  
           van de aarde vernieuwen. 
 

Laat ons bidden:  
 God, Gij hebt de harten van de gelovigen  

door de verlichting van de heilige Geest  
onderwezen;  

 geef dat wij door die heilige Geest  
de ware wijsheid mogen bezitten  
en ons altijd over zijn vertroosting  
mogen verblijden.  
Door Christus onze Heer. Amen. 
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Gebed na de communie 
 

God onze Vader,  
leer ons in eenvoud te leven,  
vol liefde voor elkaar, zoals de eerste christenen:  
eensgezind in het gebed en in het breken van het brood.  
Dan zal de wereld geloven in Hem die Gij hebt gezonden:  
Jezus Christus, onze Heer. Amen.  
 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. Zoals de leerlingen verweesd achterbleven,  

zo kunnen wij nu ons misschien ook verweesd voelen:  
de gevolgen van de coronacrisis aan den lijve ondervindend, 
of in onze veelal slinkende kerkgemeenschappen.  
Laten wij ons echter niet ontmoedigen!  
God heeft ons lief en roept ons op  
om in vrede samen te leven.  
 
Spoedig stuurt hij ons zijn Geest, vurig en vol liefde.  
We hoeven het niet alleen te doen:  
Hij zegene ons op onze weg:  
de Vader, + Zoon en heilige Geest..  

A. Amen.  
 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God.  

 
 
 
 
 



 
De week van zondag 16 mei t/m zaterdag 22 mei  
 
VIERINGEN 
 
Zondag 16-5 10.00 uur:   Eucharistieviering   
    (Ps. Tristan Perez)    
 
Donderdag 20-5 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)  
          
Zondag 23-5 10.00 uur:  Hoogfeest van Pinksteren 

  Eucharistieviering   
  (Ps. Rob Verhaegh)    

          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie;  
Voor Theodora Koopmanschap;  
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – Schreuder en  
overleden ouders en familie; Voor familie en vrienden;     
Voor Wilhelmus Henricus Maria Martens;  
Voor Clementine van Polvliet;  
Voor Anneke Bracco Gartner – Korsen; Voor Rie en Ad Ekel;  
 

Donderdag 10:00 uur 
 Voor overleden familie van Zonneveld 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
OVERLEDENEN 

Peter Versteeg 
 
AGENDA: 
Maandag 17-5 10.00 uur:    Liturgiegroep  
Donderdag 20-5  09.30 uur:   Kerkschoonmaakgroep 
  



 

  



 

  



 

 
 

Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 
                               (geldig tot 10 juni) 

 
 

Hebt u geen los geld bij U? 
Scan dan bovenstaande code voor de collecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop het liturgieboekje mee naar huis nemen s.v.p. 


