
EUCHARISTIEVIERING / HOLY EUCHARIST 
6de zondag van Pasen / 6th Sunday of Eastern 

17-05-2020 
Celebrant: pr. Henri ten Have 

Orgel: Regina de Bakker 
Zang: Simon de Jong en Ineke Jansen 

 

 

INTREDELIED / ENTRANCE SONG: Ik ben de wijnstok (GvL 621) 
Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier. 

Gij zijt de ranken, dus blijft in mij, ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier. 
Zingt voor de Vader de wijngaardenier;  

dus blijft in mij, ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier. 
 

Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; zij moeten branden. 
Dus blijft in mij, ik blijf in u, ‘t is waarheid wat ik zeg. 

Zingt voor de Zoon, want zijn woord is uw weg,  
dus blijft in mij, ik blijf in u, ‘t is waarheid wat ik zeg. 

 
Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn; 

blijft in mijn liefde, zoals ik in de Vader blijf; Gij zult vol vreugde zijn. 
Bidt om de geest, om het brood en de wijn,  

en al wat gij de Vader vraagt,  zal u gegeven zijn. 

 
BOETERITUS / PENITENTIAL ACT: Heer, ontferm U (GvL 221 – Marcusmis) 

Heer, ontferm U over ons. (2x) 
Christus, ontferm U over ons. (2x) 

Heer, ontferm U over ons. (2x) 
 

EER AAN GOD / GLORY TO GOD: Eer aan God (GvL 231 – Marcusmis) 
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. 

 

COLLECTA-GEBED  

Almachtige God, geef dat wij deze blijde 
dagen ter ere van de verrijzenis van de 

Heer met toewijding vieren, om in alles 
wat wij doen te getuigen van hetgeen wij 

nu gedenken. Door onze Heer Jezus 

Christus, uw Zoon, die met U leeft en 
heerst in de eenheid van de Heilige Geest, 

God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen. 

COLLECT-PRAYER  

Grant almighty God, that we may 
celebrate with heartfelt devotion these 

days of joy, which we keep in honour of 
the risen Lord, and that what we relive in 

remembrance we may always hold to in 

what we do. Through our Lord, Jesus 
Christ, your Son, who lives and reigns 

with You in the unity of the Holy Spirit, 
one God, for ever and ever. Amen. 



 

EERSTE LEZING: Handelingen 8,5-8.14-17 

In die dagen kwam de diaken Filippus in 
de stad van Samaria en predikte daar de 

Messias. Filippus’ woorden oogstten 
algemene instemming toen de mensen 

hoorden wat hij zei en de tekenen zagen 
die hij verrichtte. Uit vele bezetenen 

gingen de onreine geesten onder luid 
geschreeuw weg en vele lammen en 

kreupelen werden genezen. Daarover 

ontstond grote vreugde in die stad. Toen 
de apostelen in Jeruzalem vernamen dat 

Samaria het woord Gods had 
aangenomen, vaardigden zij Petrus en 

Johannes naar hen af, die na hun 
aankomst een gebed over hen 

uitspraken, opdat zij de heilige Geest 
zouden ontvangen. Deze was namelijk 

nog over niemand van hen neergedaald; 
ze waren alleen gedoopt in de Naam van 

de Heer Jezus. Zij legden hun dus de 
handen op en ze ontvingen de heilige 

Geest. 
Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

FIRST READING: Acts 8:5-8.14-17 

Philip went to a Samaritan town and 
proclaimed the Christ to them. The 

people united in welcoming the message 
Philip preached, either because they had 

heard of the miracles he worked or 
because they saw them for themselves. 

There were, for example, unclean spirits 
that came shrieking out of many who 

were possessed, and several paralytics 

and cripples were cured. As a result there 
was great rejoicing in that town. 

When the apostles in Jerusalem heard 
that Samaria had accepted the word of 

God, they sent Peter and John to them, 
and they went down there, and prayed 

for the Samaritans to receive the Holy 
Spirit, for as yet he had not come down 

on any of them: they had only been 
baptised in the name of the Lord Jesus. 

Then they laid hands on them, and they 
received the Holy Spirit. 

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

 

 
 

ANTWOORDPSALM PSALM: PSALM 66 

Refrein: Jubelt voor God, alle landen der 
aarde. 

1/ Jubelt voor God, alle landen der aarde, 
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam. 

Brengt Hem hulde en zegt tot uw God:  
Verbijsterend zijn al uw daden. Refrein 

2/ Heel de aarde moet U aanbidden, 
bezingen uw heilige Naam. Komt en 

aanschouwt wat God heeft verricht, 

ontstellende daden onder de mensen. 
Refrein 

3/ Hij maakte de zee tot een droge vallei, 
zij gingen te voet door de bedding. Laten 

wij juichen van vreugde om Hem, die 
eeuwig regeert door zijn macht. Refrein 

4/ Komt dan, godvrezenden, luistert naar 
mij, ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan 

heeft. God zij geprezen, Hij wees mij niet 
af, onthield mij niet zijn erbarmen. 

Refrein 

RESPONSORIAL PSALM: PSALM 65 

Response: Cry out  with joy to God all the 
earth. 

1/ Cry out with joy to God all the earth, o 
sing to the glory of his name. O render 

him glorious praise. Say to God: ‘How 
tremendous your deeds’. Response 

2/ ‘Before you all the earth shall bow; 
shall sing to you, sing to your name!’ 

Come and see the works of God, 

tremendous his deeds among 
men. Response 

3/ He turned the sea into dry land, they 
passed through the river dry-shod. Let 

our joy then be in him; he rules for ever 
by his might. Response 

4/ Come and hear, all who fear God. I will 
tell what he did for my soul: Blessed be 

God who did not reject my prayer nor 
withhold his love from me. Response 



 

TWEEDE LEZING: 1 Petrus 3, 15-18 

Dierbaren, heiligt in uw hart Christus als 
de Heer. Weest altijd bereid tot 

verantwoording aan al wie u rekenschap 
vraagt van de hoop die in u leeft. Maar 

verdedigt uzelf met zachtmoedigheid en 
gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten 

zuiver is. Dan zullen zij, die uw goede 
christelijke levenswandel beschimpen met 

hun laster beschaamd staan. Hoeveel 

beter is het, zo God het wil, te lijden voor 
het goede dat men doet, dan straf te 

ondergaan voor misdrijven. Ook Christus 
is eens voor al gestorven voor de zonden, 

de Rechtvaardige voor de 
onrechtvaardigen, om ons tot God te 

brengen. Gedood naar het vlees, werd Hij 
ten leven gewekt naar de Geest. 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

SECOND READING: 1 Peter 3:15-18 

Reverence the Lord Christ in your hearts, 
and always have your answer ready for 

people who ask you the reason for the 
hope that you all have. But give it with 

courtesy and respect and with a clear 
conscience, so that those who slander you 

when you are living a good life in Christ 
may be proved wrong in the accusations 

that they bring. And if it is the will of God 

that you should suffer, it is better to 
suffer for doing right than for doing 

wrong. Why, Christ himself, innocent 
though he was, had died once for sins, 

died for the guilty, to lead us to God. In 
the body he was put to death, in the spirit 

he was raised to life. 
The word of the Lord. 

All: Thank be to God. 

 

ACCL: Halleluja (GvL 241) 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. (2x) 

Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woorden onderhouden, en Wij zullen tot hem 
komen. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 

EVANGELIE: Johannes 14, 15-21 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden 

onderhouden. Dan zal de Vader op mijn 

gebed u een andere Helper geven om 
voor altijd bij u te blijven: de Geest van 

de waarheid, voor wie de wereld niet 
ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet 

en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft 
bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet 

verweesd achterlaten: Ik keer tot u 
terug. Nog een korte tijd en de wereld 

ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, 
want Ik leef en ook gij zult leven. Op die 

dag zult gij weten, dat Ik in de Vader ben 
en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden 

onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij 
is het die Mij liefheeft. En wie Mij 

liefheeft, zal door mijn Vader bemind 

worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik 
zal Mij aan hem openbaren.” 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

GOSPEL: John 14:15-21 

Jesus said to his disciples: ‘If you love me 
you will keep my commandments. I shall 

ask the Father, and he will give you 

another Advocate to be with you for ever, 
that Spirit of truth whom the world can 

never receive since it neither sees nor 
knows him; but you know him, because 

he is with you, he is in you. I will not 
leave you orphans; I will come back to 

you. In a short time the world will no 
longer see me; but you will see me, 

because I live and you will live. On that 
day you will understand that I am in my 

Father and you in me and I in you. 
Anybody who receives my 

commandments and keeps them will be 
one who loves me; and anybody who 

loves me will be loved by my Father, and 

I shall love him and show myself to him.’ 
 

The Gospel of the Lord. 
All: Praise to the Lord, Jesus Christ. 

 
ACCL: Halleluja (GvL 241) 

 



HOMILIE / HOMILY 
 

GELOOFSBELIJDENIS / CREED: Ik geloof in God (GvL 271) 
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. 
 

VOORBEDE / PRAYER OF THE FAITHFULL  

ACCL: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. (GvL 361) 
 

OFFERANDELIED / OFFERTORY SONG: Christus die verrezen is GvL 411) 
Christus die verrezen is, doet ons samen komen; 

’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen. 
Refrein: Broeders, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen, 

alleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 
Christus brak de slavernij, brak de donkere dagen. 

Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen. 
Refrein 
 
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 

’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. 
Refrein 

 

GEBED OVER DE GAVEN  
Heer,laat onze gebeden en offergaven tot 

U komen; maak ons in uw goedheid vrij 
van zonde om beter te beantwoorden aan 

dit Sacrament van uw grote liefde. Door 
Christus onze Heer. 

PRAYER OVER THE OFFERINGS 
May our prayer, rise up to you, O Lord, 

together with the sacrificial offerings, so 
that, purified by your graciousness, we 

may be conformed to the mysteries of 
your mighty love. Through Christ our 

Lord. 

PREFATIE / PREFACE (GvL 281) 
 

HEILIG / HOLY: Heilig (GvL 291 – Marcusmis) 
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. 

 
EUCHARISTISCH GEBED III / EUCHARISTIC PRAYER (GvL 729) 

Verkondiging: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. (GvL 302) 

 
ONZE VADER / OUR FATHER (GvL 322) 

Pr: Laten wij nu bidden tot God, onze Vader, 

  met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
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 leid ons niet in beproeving; maar verlos ons van het kwade. 

Pr: 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. 

Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 

VREDEWENS 
 

LAM GODS / LAMB OF GODS: Lam Gods (GvL 331 – Marcusmis) 
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. 
 

COMMUNIE 
 

COMMUNIELIED / COMMUNION SONG: Ave Maria (Haagh) 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. 

Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 

nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 

 

GEBED NA DE COMMUNIE 

Almachtige eeuwige God, door de 
verrijzenis van Christus hebt Gij ons het 

eeuwig leven teruggeschonken. Laat het 
paasmysterie overvloedig vrucht in ons 

dragen en vervul ons van de kracht van 
dit heilzaam voedsel. Door Christus onze 

Heer. 

PRAYER AFTER THE COMMUNION 

Almighty ever-living God, who restore us 
to eternal life in the Resurrection of 

Christ, increase in us, we pray, the fruits 
of this paschal Sacrament and pour into 

our hearts the strength of this saving 
food. Through Christ our Lord. 

 
MEDEDELINGEN / ANNOUNCEMENTS 

 
ZEGEN / BLESSING (GvL 341) 

 
SLOTLIED / RECESSIONAL HYMN: Wij groeten u, o Koningin (GvL 555) 

Wij groeten u, o Koningin, o Maria, 
u Moeder vol van teed’re min, o Maria: 

Refrein: Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn, 
prijst met ons uw Koningin: salve, salve, salve, Regina. 

 

O Moeder van barmhartigheid, o Maria, 
en troost in alle bitterheid, o Maria: Refrein 

 
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria, 

leid Gij ons op de weg der deugd, o Maria: Refrein 
 

Toon ons in ‘t uur van onze dood, o Maria, 
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria: Refrein 
 


