
 

 

 

2 mei 2021 11:15 uur 

 

Vijfde zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: pastor Joost de Lange 

 

Alle liederen worden alleen door 

de voorganger gezongen 

 



2 

 

OPENING VAN DE VIERING 

Allen staan 

INTREDELIED GvL 411 

Christus, die verrezen is 

 

BEGROETING 

Allen zitten 

INLEIDING 

 

KYRIELITANIE GvL 211 

Bidden wij met geloof in ons hart 

 

VERGEVING 

v. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 

vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

a. Amen  

 

LOFZANG GvL 562 

Zingt God de Heer 

 

GEBED 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

EERSTE LEZING: Handelingen 9, 26 - 31 

l. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

 

TUSSENZANG GvL pag. 38 

Psalm 23III 
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TWEEDE LEZING: I Johannes 3, 18-24 

l. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

Allen staan 

VERS VOOR HET EVANGELIE (gelezen) 

v. Alleluia. 

Blijf in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer. 

Wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht. 

Alleluia. 

 

EVANGELIE: Johannes 15, 1 - 8 

v. De Heer zij met u 

a. en met uw geest 

v. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Johannes 

a. Lof zij u, Christus 

Evangelielezing 

v. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

 

ACCLAMATIE OP EVANGELIE GvL 270B 

Allen zitten 

OVERWEGING 

Allen staan 

GELOOFSBELIJDENIS 

a. 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, 
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die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, 

van daar 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; 

het eeuwig leven. 

Amen. 

Allen zitten 

VOORBEDE 

l. Laat ons bidden. 

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

Misintenties  

l. ….. 

Door Christus onze Heer.  

a. Amen 

 

EUCHARISTIE 

 

AANKONDIGING VAN DE COLLECTE 

 

De collecte wordt besteed voor de instandhouding van onze 

parochie. Digitaal kunt u  vanuit huis deelnemen aan de 

collecte.  

Bij voorbaat dank voor uw gave 

U hebt de mogelijkheid om digitaal aan de collecte bij te 

dragen via de Givt-app. 

Indien u nog niet over de Givt-app beschikt kunt u deze 

downloaden naar uw smartphone. In de laatste draagkracht is 

hierover een uitleg gegeven. Vanzelfsprekend kunt u dit ook 

vinden op onze site.  
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Het is ook mogelijk middels Givt-aan 

meerdere collectes bij te dragen.  

Op de eerste pagina binnen de app geeft 

u het bedrag van uw bijdrage op 

(Hoeveel wil jij geven). Een tweede en 

derde collecte kan worden toegevoegd. 

Druk op volgende om naar de tweede 

pagina te gaan. 

 

Vanzelfsprekend kunt u ook uw collecte bijdrage overmaken op 

bankrekening NL96 RABO 0335 7798 32 t.n.v. Sint 

Christoffelparochie onder vermelding “collecte”. 

 

BEREIDING VAN DE GAVEN 

 

v. Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand 

hebben wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de 

vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor 

ons tot brood van eeuwig leven. 

a. Gezegend zij Gij, God in alle eeuwen. 

 

v. Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leef. Uit uw milde hand 

hebben wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht 

van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor 

ons tot bron van eeuwig leven. 

a. Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen. 

 

v. Bidt, zusters en broeders, 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 

allen staan 
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PREFATIE en EUCHARISTISCH GEBED  

v. De Heer zal bij u zijn. 

a. De Heer zal u bewaren. 

v. Verheft uw hart. 

a. Wij zijn met ons ons hart bij de Heer. 

v. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

a. Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

PREFATIE IV van Pasen 

v. 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 teniet 

gedaan; wat 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 krachten die U loven, die 

U dit lied toejuichen zonder einde: 

 

HEILIG GvL 293 

 

EUCHRISTISCH GEBED V 

v. God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij 

hebt ons tot leven geroepen, Gij 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; dat zij voor ons het 

lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus 

Christus. 
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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 ons geloof. 

 

a. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 

wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

v. 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 
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hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met 

het vuur van uw Geest 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 paus 

Franciscus, aan onze bisschop Johannes en aan allen die Gij 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 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.  

a. Amen. 

 

ONZE VADER 

 

a. Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in 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. 

v. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 

geef genadig vrede in onze dagen, 

dat wij gesteund door uw barmhartigheid, 

altijd vrij mogen zijn van zonden 
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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. 

 

VREDESWENS 

Allen zitten 

BROODBREKING / LAM GODS GvL 333 

 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 

a. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

Maar spreek slechts één woord 

En ik zal gezond worden. 

 

COMMUNIE 

 

GEESTELIJKE COMMUNIE 

 

Heer Jezus, 

Ik dank U voor uw Woord van Leven, waarmee Gij mij hebt 

gevoed. 

Graag zou ik U ook ontmoeten, in uw communie, uw Brood van 

Leven, maar dat is nu onmogelijk. 

Daarom bid ik: 

Aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met U. 

Kom met uw Liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten 

dat uw Geest in mij woont. 

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, 

Mijn Heer en mijn God. 

 

LIED NA DE COMMUNIE GvL 608 

Klein Danklied 
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GEBED NA DE COMMUNIE 

 

BESLUIT VAN DE VIERING  

 

MEDEDELINGEN 

Allen staan 

ZEGEN 

 

WEGZENDING 

 

v. Gaat nu allen heen, alleluia. 

a. God zij dank gebracht, alleluia. 

 

SLOTLIED (RB) liednr. 262 

U kennen uit en tot U leven 

 


