
 

EUCHARISTIEVIERING / HOLY EUCHARIST 
7de zondag van Pasen / 7th Sunday of Easter 

24-05-2020 

Celebrant: pr. Henri ten Have 
Organist: Matty Huls  

Cantores: Rineke Hoens, Janneke en Klaas Postma 

 
INTREDELIED / ENTRANCE SONG: De vreugde voert ons naar dit huis 

 
 

Dit huis van hout en steen, dat lang, de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt, van wie zijn voorgegaan. 

 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar, de hemel open gaat, 

waar Gij ons met Uw eng’len troost, waar Gij U vinden laat. 

 
Dit huis slijt met ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht, 

die wie hier schuilen verder leidt, tot alles is volbracht. 
 

BOETERITUS / PENITENTIAL ACT (ICC-A1): Heer, ontferm U (Feestmis) 
Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 

 
EER AAN GOD / GLORY TO GOD (ICC-A5): Gloria in excelsis Deo (Feestmis) 

Refrein: Gloria in excelsis Deo 
en vrede op aarde voor 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. Refrein  
 



 

Heer, eniggeboren Zoon Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, 

die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons, 
die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Refrein 

 
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  

Heer, wees ons nabij en luister naar ons 
gebed; wij geloven dat de verlosser van 

alle mensen met U is in de heerlijkheid; 
mogen wij ondervinden dat Hij ook met 

ons is tot aan de voleinding der wereld, 
zoals Hij zelf heeft beloofd, Jezus 

Christus, onze Heer. Die met U leeft en 
heerst in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen. 

COLLECT-PRAYER  

Graciously hear our supplications, O Lord, 
so that we, who believe that the Saviour 

of the human race is with you in your 
glory, may experience, as he promised, 

until the end of the world, his abiding 
presence among us. Who lives and reigns 

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

 

EERSTE LEZING: Handelingen 1,12-14 

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, 
keerden de apostelen van de Olijfberg 

naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt 
dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. 

Daar aangekomen gingen zij naar de 
bovenzaal waar ze verblijf hielden: Petrus 

en Johannes, Jakobus en Andreas, 
Filippus en Tomas, Bartolomeüs en 

Matteüs, Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon 

de IJveraar en Judas, de broer van 
Jakobus. Zij allen bleven eensgezind 

volharden in het gebed samen met de 
vrouwen, met Maria, de moeder van 

Jezus, en met zijn broeders. 
Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

FIRST READING: Acts 1,12-14 

After Jesus was taken up into heaven, the 
apostles went back from the Mount of 

Olives, as it is called, to Jerusalem, a 
short distance away, no more than a 

Sabbath walk, and when they reached 
the city they went to the upper room 

where they were staying; there were 
Peter and John, James and Andrew, Philip 

and Thomas, Bartholomew and Matthew, 

James son of Alphaeus and Simon the 
Zealot, and Jude son of James. All these 

joined in continuous prayer, together with 
several women, including Mary the 

mother of Jesus, and with his brothers.                                
The word of the Lord. 

All: Thank be to God. 

 

TUSSENZANG: Psalm 27 

Refrein: De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik dan vrezen? 
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? 

De Heer is mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht zijn? Refrein 
 

Dat ene vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen: daar te zijn 
In het huis van de Heer, al de dagen mijns levens. Refrein 

 
Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig uw antwoord 

Gij zegt en mijn hart spreekt het na: “zoekt mijn aanschijn” 
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Refrein 

 
 



 

RESPONSORIAL PSALM 26 
Response: I am sure shall see the Lord's goodness in the land of the living. 

1/ The Lord is my light and my help; whom shall I fear? The Lord is the stronghold of 
my life; before whom shall I shrink. Response 

2/ There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to live in the house of the Lord, 
all the days of my life, to savour the sweetness of the Lord, to behold his 

temple. Response 
3/O Lord, hear my voice when I call; have mercy and answer. Of you my heart has 

spoken; 'Seek his face.'. Response 

 

TWEEDE LEZING: 1 Petrus 4,13-16 

Dierbaren, verheugt u in de mate dat gij 
deel hebt aan het lijden van Christus; 

dan zult ge juichen van blijdschap, 
wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. 

Prijst u gelukkig, als men u hoont om de 

Naam van Christus: het is een teken dat 
de Geest der heerlijkheid, die de Geest 

van God is, op u rust. Zorgt dat niemand 
van u te lijden heeft als moordenaar of 

dief of boosdoener of aanbrenger. Maar 
wie als christen lijdt, moet zich niet 

schamen, maar God eren met die naam. 
 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

SECOND READING: 1 Petrus 4:13-16 

If you  can have some share in the 
sufferings of Christ, be glad, because you 

will enjoy a much greater gladness when 
his glory is revealed. It is a blessing for 

you when they insult you for bearing the 

name of Christ, because it means that you 
have the Spirit of glory, the Spirit of God 

resting on you. None of you should ever 
deserve to suffer for being a murderer, a 

thief, a criminal or an informer; but if 
anyone of you should suffer for being a 

Christian, then he is not to be ashamed of 
it, he should thank God that he has been 

called one.                                                                  
The word of the Lord.     

All: Thank be to God. 

 
ACCL: Halleluja 

Halleluja, halleluja, halleluja.  
Ik zal u niet verweesd achterlaten.  

Ik ga, en ik keer tot u terug, en uw hart zal zich verblijden. 
 

EVANGELIE: Johannes 17,1-11 
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel 

en zei: “Vader, het uur is gekomen. 

Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U 
verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht 

gegeven over alle mensen om eeuwig 
leven te schenken aan allen, die Gij Hem 

gegeven hebt. En dit is het eeuwige 
leven, dat zij U kennen, de enige ware 

God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus 
Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt 

door het werk te volbrengen, dat Gij Mij 
hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, 

verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij 
de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de 

wereld bestond. Ik heb uw Naam 
geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij 

uit de wereld gegeven hebt. U behoorden 

ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij 

GOSPEL: John 17:1-11 
Jesus  raised his eyes to heaven and 
said: 'Father, the hour has come: glorify 
your Son so that your Son may glorify 
you; and, through the power over all 
mankind that you have given him, let him 
give eternal life to all those you have 
entrusted to him. And eternal life is this: 
to know you, the only true God, and 
Jesus Christ whom you have sent. I have 
glorified you on earth and finished the 
work that you gave me to do. Now, 
Father, it is time for you to glorify me 
with that glory I had with you before ever 
the world was. I have made your name 
known to the men you took from the 
world to give me. They were yours and 
you gave them to me, and they have 
kept your word. Now at last they know 
that all you have given me comes indeed 
from you; for I have given them the 



 

hebben uw woord onderhouden. Nu 
weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven 

hebt, van U komt. Want de boodschap, 
die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun 

meegedeeld, en zij hebben ze 
aangenomen en naar waarheid erkend, 

dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben 
geloofd, dat Gij Mij hebt gezonden. Ik bid 

voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, 
maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, 

omdat zij U toebehoren. Al het mijne is 

van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in 
hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de 

wereld, zij echter blijven in de wereld, 
terwijl Ik naar U toe kom.” 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

teaching you gave to me and they have 
truly accepted this, that I came from you, 
and have believed that it was you who 
sent me. 
I pray for them; I am not praying for the 
world but for those you have given me, 
because they belong to you: all I have is 
yours and all you have is mine, and in 
them I am glorified. I am not in the world 
any longer, but they are in the world, and 
I am coming to you.' 
 
The Gospel of the Lord. 

All: Praise to the Lord, Jesus Christ. 

 
ACCL: Uw woord is waarheid Heer, 

uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil, wie zal ons leiden? 

 
HOMILIE / HOMILY 

 
GELOOFSBELIJDENIS / CREED: Ik geloof in God (gebeden) 

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: Verhoor, Heer ons gebed, Gij Levensbron! 

 
OFFERANDELIED / OFFERTORY SONG: Kom Schepper, Geest (GvL 483) 

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons uw intocht, Heer,  
vervul het hart dat U verbeidt met hemelse barmhartigheid.  

 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd,  

de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt.  
 

Gij schenkt Uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt,  
o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan.  

 
Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt,  

en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij ons geeft. 

 



 

Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voorgoed.  
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. 

  
Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon,  

o Geest van Beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan. 
 

GEBED OVER DE GAVEN  
Heer, neem de gebeden en gaven van uw 

gelovigen aan. Mogen wij door deze 
heilige viering eens komen tot uw 

heerlijkheid in de hemel. Door Christus 

onze Heer. 

PRAYER OVER THE OFFERINGS 
Accept, O Lord, the prayers of your 

faithful with the sacrificial offerings, 
that through these acts of devotedness 

we may pass over to the glory of heaven. 

Through Christ our Lord. 

 

PREFATIE / PREFACE (ICC-A17) (GvL 281) 
 

HEILIG / HOLY: Heilig (Feestmis) 
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 (gebeden) 
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 (Feestmis) 
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 / COMMUNION 

 

COMMUNIELIED / COMMUNION SONG: Als je aan tafel gaat 

Refrein: Als je aan tafel gaat, laat dan een plaatsje open 

want je weet niet of onverwacht iemand komt binnen lopen 
die vraagt: “Heb jij wat brood voor mij?”, die vraagt: “Heb jij wat brood voor mij?” 



 

Weet je, er zijn zoveel mensen die als ze slapen gaan 
weten dat als zij ontwaken niets op hun tafel zal staan. Refrein 

 
Weet je, wanneer mensen delen komt niemand iets tekort. 

‘t Lijkt of er brood bij blijft komen als het gebroken wordt. Refrein 
 

Weet je, ik zie het al voor me: buiten in deze straat 
wacht ons een heel lange tafel die om de hoek verder gaat. Refrein 

 

GEBED NA DE COMMUNIE 

God, onze Redder, verhoor ons: sterk ons 

door deze Eucharistie in het vertrouwen 
dat aan heel het lichaam van de kerk de 

heerlijkheid te beurt zal vallen die al 
gegeven is aan haar Hoofd. Jezus 

Christus, onze Heer. 

PRAYER AFTER THE COMMUNION 

Hear us, O God our Saviour, and grant us 

confidence, that through these sacred 
mysteries there will be accomplished in 

the body of the whole Church what has 
already come to pass in Christ her Head. 

Who lives and reigns for ever and ever. 

 

MEDEDELINGEN / ANNOUNCEMENTS 
 

ZEGEN / BLESSING 

 
SLOTLIED / RECESSIONAL HYMN: Wees gegroet Maria 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.  
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.  
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. 
Amen 

 


