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LIED VOORAF 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

 

1. Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Of je thuis bent, of buiten op straat 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

met de bel van je fiets op de maat 

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 

Doe je mee, want ook jij hoort erbij 

Zing en fluit  Fluiten 

Roep het uit  Hoi -hoi - hoi 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

4 maten vrolijke geluiden 

 

2. Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Of je bruin bent, of sproetig of blond 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

met je hand of je voet of je mond 

Want een vrolijk geluid maakt je blij 

Ben je ziek of gezond, kom erbij 

Ook je stem Mmmmm! 

Is van Hem  Hoi -hoi - hoi 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

16 maten vrolijke geluiden 

 

3. Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Of je thuis bent, of buiten op straat 

maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Met de bel van je fiets op de maat  

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 

Dat Hij jubelt met jou en met mij 

Zing en fluit  Fluiten 

Roep het uit  Hoi -hoi - hoi 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
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OPENING VAN DE VIERING 

Allen staan 

INTREDELIED vers 1 en 3 

De zon is al op 

 

1. De zon is al op, de aarde trekt haar mooiste kleuren aan. 

De bomen hebben zich uitgerekt, de nacht is afgedaan. 

Een merel oefent zijn groet, een vrolijk liedjes: ‘Het is goed’. 

Wij zijn door licht van licht gewekt, de dag is opgestaan. 

 

3. Ontwaakt in het licht, op weg gegaan zijn wij van groot tot 

klein 

Wij reiken elkaar verhalen aan en delen brood en wijn. 

Een nieuw lied klinkt overal – weet jij waarvan het zingen zal? 

Wij zullen leven, opgestaan en vrede, vrede zijn. 

 

BEGROETING 

Allen zitten 

INLEIDING 

 

LIED 

Ga op weg 

 

Refrein: 

Ga op weg. Vind je spoor. Ga de hele wereld door. 

Want dan kom je mensen tegen en ontdek je nieuwe wegen. 

Ga op weg in Jezus, naam en ga er voor. 

 

1. Nu sta jij hier nog te dromen in de vroege ochtendzon. 

Breng die droom, vanuit de schaduw, naar een nieuwe horizon. 

Refrein. 

  



4 

 

2. Wens elkaar de lieve vrede in een wereld zonder pijn. 

En deel uit met gulle handen. Geef aan groot en geef aan klein. 

Refrein. 

 

3. Droog de tranen van de aarde, vecht voor eerlijkheid en trouw 

Wijs de weg aan wie verdwaald zijn en geef warmte in de kou. 

Refrein. 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

v. 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.  

a. Kyrie eleison 

 

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

om ons tot God te brengen,  

ontferm U over ons.  

a. Kyrie eleison. 

  

v. Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen  

en de schepping weer nieuw maakt,  

ontferm U over ons.  

a. Kyrie eleison.  

 

VERGEVING 

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

vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

a. Amen  

 

LOFZANG 

Gloria et in terra pax (Taizé) 

 

Gloria et in terra pax  
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GEBED 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

EERSTE LEZING: Handelingen van de apostelen 4, 8 - 12 

l. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

 

ANTWOORDPSALM 

Psalm 118:24 

 

Dit is de dag die de Heer ons geeft, 

Wees daarom blij en zing verheugd’ 

 

TWEEDE LEZING: I Johannes 3, 1 - 2 

l. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

 

LIED 

Ubi caritas’ (Taizé) 

Allen staan 

VERS VOOR HET EVANGELIE 

Alleluia 7 (Taizé) 

 

EVANGELIE: Johannes 10, 11 - 18 

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. 
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ACCLAMATIE OP EVANGELIE 

Woord van leven, ons gegeven, God wij danken U. 

Allen zitten 

OVERWEGING 

 

GELOOFSBELIJDENIS 

Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij.  

Onder, boven, voor en achter, God is om mij heen.  

Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij.  

Onder, boven, voor en achter, God is om mij heen. 

 

Al ga ik naar mijn oma met de trein of bus  

al speel ik op het schoolplein met mijn broer of zus,  

al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus,  

God is altijd bij me, dus... 

 

Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij. 

Onder, boven, voor en achter, God is om mij heen.  

Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij.  

Onder, boven, voor en achter, God is om mij heen. 

 

VOORBEDE 

l. laat ons zingend bidden. 

a. God van leven en licht, maak alles nieuw, Alleluja 

misintenties  

l. …, tot in de eeuwen der eeuwen. 

a. Amen. 

 

  



7 

 

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 

Draagkracht nr. 1 is hierover een uitleg 

gegeven. Vanzelfsprekend kunt u dit ook 

vinden op onze site.  

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 NL22 INGB 0001 6538 62 t.n.v. St. 

Christoffelparochie locatie Paulus onder vermelding van collecte 

t.b.v. de eigen locatie 

 

BEREIDING VAN DE GAVEN 
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OFFERANDELIED 

Psalm 23: The Lord is my shepherd 

Vertaling: 

 

1. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.  

Hij wijst mij te liggen in grazige weiden,  

Hij voert mij naar wateren der rust.  

Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen.  

 

2. Hij leidt mij in sporen van waarheid getrouw   

aan zijn naam. Moest ik gaan door het dal van de   

schaduw des doods, kwaad zou ik niet vrezen.  

Want naast mij gaat Gij, uw stok en uw   

staf zij doen mij getroost zijn.  

 

3. Een tafel richt Gij mij aan  

in het aangezicht van mijn belagers  

en zalft met olie mijn hoofd.  

Mijn beker vloeit over.  

 

4. Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden  

al de dagen mijns levens.  

Verblijven mag ik in het huis van de Heer  

tot in lengte van dagen.  

 

 

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  
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Allen staan 

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 

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: 

 

SANCTUS 

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth 

Pleni sunt cæli et terra gloria tu  

Hossana in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hossana in excelsis. 

 

EUCHRISTISCH GEBED 

v. Waarlijk heilig zijt Gij, Heer, bronwel aller heiligheid: 

heilig dan, vragen wij, deze gaven door de dauw van uw Geest, 

opdat zij het lichaam en bloed worden van onze Heer Jezus 

Christus, die, toen Hij werd overgeleverd aan zijn vrijwillig 

lijden, brood nam en brak onder dankzegging, en het gaf aan 

zijn leerlingen, zeggende: 
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Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn lichaam 

dat voor u gegeven wordt. 

Desgelijks, na het avondmaal, nam Hij de beker, en wederom 

dankzeggend gaf Hij die aan zijn leerlingen, zeggende: 

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

wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

v. Indachtig derhalve zijn dood en opstanding dragen wij U op het 

brood des levens en de beker des heils, en brengen U dank, 

wijl Gij ons waardig acht voor uw aanschijn te staan en U te 

eren in dienstbaarheid; 

en wij smeken U ootmoedig ons, deelachtig aan het lichaam en 

bloed van Christus, door zijn heilige Geest te vergaderen tot 

eenheid. 

Wees indachtig, Heer, uw Kerk, verbreid over de ganse aarde; 

leid haar in liefde tot volkomenheid, in gemeenschap met onze 

paus Franciscus, onze bisschop Johannes. 

Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds in de 

verwachting der opstanding zijn ontslapen, en alle 

afgestorvenen die zijn toevertrouwd aan uw barmhartigheid, 

en laat hen toe naar het licht van uw Aanschijn. 

Over ons allen, vragen wij, erbarm U; opdat wij, tezamen met 

de heilige Maagd en Moeder Gods Maria, met de heilige Jozef, 

haar bruidegom, uw heilige apostelen en alle heiligen die de 
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eeuwen door uw welbehagen vonden, deelachtig mogen 

worden aan het eeuwig leven, en U loven en verheerlijken, 

door uw Zoon, Jezus, de Gezalfde. 

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 

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 
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BROODBREKING / AGNUS DEI 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem. 

 

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. 

 

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 TIJDENS DE COMMUNIE 

Paasliedje (t. ds. Nico Sjoer, m. Willem Blonk) 

 

Mijn opa is gestorven maar mijn oma praat nog tegen hem. 

Hoe kan dat nou? Want als je dood bent heb je niets meer aan 

zo’n stem. 
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Wie dood is mag toch leven, Jezus heeft het ieder voorgedaan 

en alle doden zullen horen dat de Heer is opgestaan. 

 

Er is een duif begraven, het geheim van vleugels was zij kwijt. 

Er is niets moois meer aan zo’n vogel, vliegen is verleden tijd. 

 

Maar alle dieren, bloemen, alle dingen waar de zon op schijnt,  

de hele schepping mag verwachten dat Gods liefde niet verdwijnt. 

 

De Heer is waarlijk opgestaan, zijn liefde houdt de duif geborgen,  

hij is niet ver bij ons vandaan. Hij zal ook voor de doden zorgen. 

Halleluja! 

 

LIED NA DE COMMUNIE 

Als wij blijven delen 

 

1. Als wij blijven delen, 

is er brood genoeg 

voor ieder die wil leven, 

die om liefde vroeg. 

 

2. Als wij willen delen, 

is er wijn genoeg 

voor ieder die wil geven, 

die om vreugde vroeg. 

 

3. Als wij kunnen delen, 

is er tijd genoeg 

voor ieder die wil leven, 

die om adem vroeg. 

 

4. Als wij blijven delen, 

is er hoop genoeg 

voor ieder die wil leven, 

die een hemel vroeg. 
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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 

Siyahamba 

 

We mogen leven in het licht van de Heer’ 

 


