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“Van Gods goedheid is heel de aarde vervuld;  

op het woord van de Heer is de hemel geschapen. Alleluia." 

 
 

 
INTREDELIED       GvL 405      
Refrein:  Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
1/ Looft God den Heer, ’t is welgedaan 
Zijn Woord is door de dood gegaan 
het Licht is waarlijk opgestaan, alleluia!  
Refrein 
 
2/ De steen die op de wereld lag, 
het zwaar gebod dat aanstoot gaf 
is weggewenteld van het graf, alleluia.  
Refrein 
 
3/ Het loos gerucht dat mensen kwelt 
de boze is terechtgesteld, 
de vrienden hebben het ons gemeld, alleluia.  
Refrein 
 

 
4/ De vijand leidt Hij om de tuin 
daar zal geen list meer en venijn 
doch enkel lust en leven zijn, alleluia. 
Refrein 
 
5/ De boom des levens staat geplant, 
het water stroomt ter rechterkant 
want Jezus kreeg de overhand, alleluia. 
Refrein 
 
6/ Zijn Woord is melk en honing goed, 
en meer dan welke koning doet 
geeft Hij een land van overvloed, alleluia 
Refrein 
 
 



Kyrie I        GvL 801 
 
Gloria I        GvL 807 
 
COLLECTA-GEBED  
 
God, Gij hebt ons verlost en tot uw kinderen 
aangenomen; zie in uw goedheid naar allen die 
Gij als een Vader bemint. Geef hen die in 
Christus geloven de ware vrijheid en het erfdeel 
in het eeuwig leven.  

Door onze Heer ...  Amen 

COLLECT-PRAYER  
 
God our Father, look upon us with love. You 
redeem us and make us your children in Christ. 
Give us true freedom and bring us to the 
inheritance you promised. 

 
Through our  Lord… Amen 

 
EERSTE LEZING           Hand. 6, 1-7 

. Uit de Handelingen der Apostelen. 
Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds 
toenam, begonnen de Hellenisten tegen de 
Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse 
ondersteuning hun weduwen achtergesteld 
werden. De twaalf riepen nu de leerlingen in 
vergadering bijeen en zeiden: “Het past niet dat 
wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg 
voor de ondersteuning. Ziet dus uit, broeders, 
naar zeven mannen uit uw midden, van goede 
faam, vol geest en wijsheid. Hen zullen wij dan 
met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf zullen 
blijven wijden aan het gebed en de bediening 
van het woord.” Dit voorstel vond in stemming bij 
de gehele vergadering en zij kozen Stefanus, 
een man vol geloof en heilige Geest, Filippus, 
Próchorus, Nikánor, Timon, Parmenas en 
Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Dezen 
werden aan de apostelen voorgedragen, die na 
gebed hun de handen oplegden. Het woord 
Gods breidde zich uit en het aantal leerlingen in 
Jeruzalem vermeerderde sterk; ook een groot 
aantal priesters gaf zich gewonnen aan het 
geloof. 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

FIRST READING             Acts 6, 1-7 

Now in these days when the disciples were 
increasing in number, the Hellenists murmured 
against the Hebrews because their widows were 
neglected in the daily distribution. And the twelve 
summoned the body of the disciples and said, "It 
is not right that we should give up preaching the 
word of God to serve tables.  
 
Therefore, brethren, pick out from among you 
seven men of good repute, full of the Spirit and 
of wisdom, whom we may appoint to this duty. 
But we will devote ourselves to prayer and to the 
ministry of the word." And what they said 
pleased the whole multitude, and they chose 
Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, 
and Philip, and Proch'orus, and Nica'nor, and 
Ti'mon, and Par'menas, and Nicola'us, a 
proselyte of Antioch. These they set before the 
apostles, and they prayed and laid their hands 
upon them. And the word of God increased; and 
the number of the disciples multiplied greatly in 
Jerusalem, and a great many of the priests were 
obedient to the faith. 

 
 

The word of the Lord. 
All: Thank be to God. 

TUSSENPSALM 
 
Refrein: Geef ons, Heer, uw barmhartigheid 
zoals wij op U vertrouwen. 
 
1/ Jubelt, gerechtigen, voor de Heer, 
wie vroom is dient Hem te loven. 
Eert dan de Heer met citerspel, 
en speelt voor Hem op de harp. 
Refrein 
2/ Oprecht is immers het woord van de Heer 
en al wat Hij doet is betrouwbaar. 
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, 
de aarde is vol van zijn mildheid. 
Refrein 

Psalm 33 (32) 
 
 
 
 
3/ Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, 
hen die op zijn gunst vertrouwen; 
dat Hij hen redden zal van de dood, 
bij hongersnood hen zal voeden. 
Refrein 
 
 
 



 

TWEEDE LEZING       1 Petrus 2, 4-9 

Dierbaren, treedt toe tot de Heer, de levende 
steen, door de mensen verworpen, maar 
uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat 
ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw 
van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige 
priesterschap geestelijke offers op, die 
welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. 
Daarom staat er in de Schrift: “Ik leg in Sion een 
steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En 
wie op Hem vertrouwt, zal niet worden 
teleurgesteld.” Kostbaar, dat geldt voor u die 
gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt: “De 
steen die de bouwers hebben afgekeurd, die is 
de hoeksteen geworden,” maar ook “een steen 
waaraan zij zich stoten, een rots waarover zij 
struikelen.” Zij stoten zich, omdat zij het woord 
weigeren te gehoorzamen; en daartoe waren zij 
ook bestemd. Maar gij zijt een uitverkoren 
geslacht, een koninklijke priesterschap, een 
heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de 
roemruchte daden te verkondigen van Hem die u 
uit de duisternis heeft geroepen tot zijn 
wonderbaar licht. 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

SECOND READING    1 Peter 2:4-9 

Come to him, to that living stone, rejected by men 
but in God's sight chosen and precious; and like 
living stones be yourselves built into a spiritual 
house, to be a holy priesthood, to offer spiritual 
sacrifices acceptable to God through Jesus 
Christ.  

For it stands in scripture: "Behold, I am laying in 
Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, 
and he who believes in him will not be put to 
shame." To you therefore who believe, he is 
precious, but for those who do not believe, "The 
very stone which the builders rejected has 
become the head of the corner," and "A stone 
that will make men stumble, a rock that will make 
them fall"; for they stumble because they disobey 
the word, as they were destined to do.  

But you are a chosen race, a royal priesthood, a 
holy nation, God's own people, that you may 
declare the wonderful deeds of him who called 
you out of darkness into his marvelous light. 

 
The word of the Lord. 
All: Thank be to God. 

 
 

 
VERS VOOR EVANGELIE:    GvL 249 
 

Halleluja. Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij. 
Halleluja. 

 
Alleluia. I am the Way, the Trut hand the Life. No one can come tot he Father except through me 

.Alleluia 
 

EVANGELIE             Johannes 14, 1-12 
 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Laat uw 
hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, 
gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is 
ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik 
het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een 
plaats voor u te bereiden. En als Ik ben 
heengegaan en een plaats voor u heb bereid, 
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook 
gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga 
en ook de weg daarheen is u bekend.” Tomas 
zei tot Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij 
heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?” 
Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de 

GOSPEL                  John 14, 1-12 

 
Jesus said to his disciples: "Let not your hearts 
be troubled; believe in God, believe also in me. 
In my Father's house are many rooms; if it were 
not so, would I have told you that I go to prepare 
a place for you? And when I go and prepare a 
place for you, I will come again and will take you 
to myself, that where I am you may be also. And 
you know the way where I am going."  
 
Thomas said to him, "Lord, we do not know 
where you are going; how can we know the 
way?" Jesus said to him, "I am the way, and the 
truth, and the life; no one comes to the Father, 



waarheid en het leven. Niemand komt tot de 
Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, 
zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent 
gij Hem en ziet gij Hem.” Hierop zei Filippus: 
“Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.” En 
Jezus weer: “Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij 
nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. 
Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? 
Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de 
Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek 
Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, 
blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij: Ik 
ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft 
het anders omwille van de werken. Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal ook zelf 
de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die 
zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.” 

 
Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

but by me. If you had known me, you would have 
known my Father also; henceforth you know him 
and have seen him." Philip said to him, "Lord, 
show us the Father, and we shall be satisfied." 
Jesus said to him, "Have I been with you so long, 
and yet you do not know me, Philip? He who has 
seen me has seen the Father; how can you say, 
`Show us the Father'? Do you not believe that I 
am in the Father and the Father in me? The 
words that I say to you I do not speak on my own 
authority; but the Father who dwells in me does 
his works. Believe me that I am in the Father and 
the Father in me; or else believe me for the sake 
of the works themselves. "Truly, truly, I say to 
you, he who believes in me will also do the works 
that I do; and greater works than these will he do, 
because I go to the Father.” 

 
The Gospel of the Lord. 

All: Praise to the Lord, Jesus Christ. 
 
EVANGELIE – ACCLAMATIE    GvL 249 
 
 
 
 
HOMILIE  
 
 
GELOOFSBELIJDENIS      Credo I 
 
 
VOORBEDE         

“God onze Heer, wij bidden U, verhoor ons” 
 

 
OFFERANDELIED      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! 

 
 
 
 
 
 
 
 



PREFATIE 
 
Sanctus I        GvL 813    
 
EUCHARISTISCH GEBED  II C     
 
Pater noster       GvL 820 
 
VREDEWENS 
 
Agnus Dei I        GvL 821 
 
COMMUNIE 
 
 

Dit zegt de HEER: Ik ben de ware wijnstok, gij de ranken; wie in Mij blijft, 

terwijl Ik blijf in hem; die draagt veel vrucht. Alleluia.” 

 
COMMUNIELIED      GvL 841 
 

Regina cáeli, laetáre, alleluia: 
Quia, quem meru ísti portáre alleluia: 

Resurréxit, sicut dixit, allelúia;  
Ora pro nobis Deum, allelúia. 

 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, wij vragen U: blijf in uw goedheid uw volk 
nabij. Gij hebt ons ingewijd in uw heilige 
mysteries: Help ons afstand te doen van het 
oude om een nieuw leven te leiden. 

Door Christus onze Heer… Amen. 

PRAYER AFTER THE COMMUNION 
 
Mercyful Father, may these mysteries give us 
new purpose and bring us to a new life in you. 
 
 

Through our Lord…Amen 
 
MEDEDELINGEN  
 
 
ZEGEN 
 
 
SLOTLIED        Immaculata, gij lelie reine 
 
1/ Immaculata, Gij leliereine 
van eeuwige reinheid beminlijke Bruid. 
‘k Wil mij met lichaam en ziel aan U wijden, 
U kies ik heden tot Moeder mij uit. 
Reinste, door eng’len en mensen bemind. 
 
Immaculata, bescherm Uw kind. (2x) 

2/ Moeder ik vrees voor de loerende vijand, 
voor duizend gevaren die dreigen van ver. 
Moeder ‘k heb angst voor de nakende 
toekomst. 
Toon Gij u immer, mijn lichtende Ster, 
tot ik in ‘t strijden de zege verwin. 
Immaculata, bescherm Uw kind. (2x) 

    
 

3/ Moeder bewaar mij voor boosheid en zonden, 
behoud mijne ziele onschuldig en rein. 
Wil mij geleiden in leven en sterven, 

laat mij een vurig Mariakind zijn. 
Tot in de hemel ik, Moeder, u vind. 

Immaculata, bescherm Uw kind. (2x) 

 
 

 



 
 

Uit   een   overweging  van  Thomas  a   Kempis. 

 

 

 

Heer Jezus Christus, mijn Hoop en mijn Toevlucht! 

 
 

U kies ik heden tot Verzorger in alles wat ik nodig heb, tot Vertrooster in mijn verdriet, angsten en de 

zorgen die mij dagelijks kwellen.  
 

U bent mijn innigste Vriend. U bent de Herder en Behoeder van mijn hele leven, aan wie ik mij geheel 

en al toevertrouw; want buiten U is geen heil. 
 

O Jezus, zoete Naam boven alle namen van de heiligen in de hemel en hier op aarde! Voor U buigen 

zich de knieën van engelen en mensen in de hemel en op de aarde.  
Wees mijn Helper en Beschermer in alle nood, omwille van Uw heilige naam, die geprezen zij tot in 
de eeuwen der eeuwen. 
 

Zie op mij neer en ontferm U over mij wanneer ik verdriet heb, en mijn ziel zal getroost worden. 

 

Handel met mij, o Heer, volgens Uw barmhartigheid.  

Laat Uw genade mij op al mijn wegen begeleiden; laat Uw oog dag en nacht over mij waken; laat Uw 
hand mij beschermen. 
 

Leid mij uit genade op het rechte pad tot in de hemelse woningen van Uw heerlijkheid, opdat ik U 

daar mag loven en prijzen in eeuwigheid. 
 

 

 

 

Amen. 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

(Uit: “De navolging van Christus” met overwegingen uit de overige geschriften van den eerbiedwaardigen Thomas a 
Kempis door Domheer Dr. Hermann Gerlach //  Kevelaer, Butzon & Bercker GmbH, z.j.) 


