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Intredelied (ZJ 422) 

 

1    Kondigt het jubelend aan, 
 laat het de windstreken horen, 
 doe het de aarde verstaan: 
 God heeft ons wedergeboren! 
 
 
2    Zingt met een juichende stem, 
 ademt weer opgetogen, 
 dit is Jeruzalem, 
 ere zij God in den hoge! 
 
 
3    Hier heeft de Heer ons geleid, 
 hier doet Hij Israël wonen 
 uit de ellende bevrijd, 
 God zal het lijden ons lonen. 
 
 
4    Wandelend in de woestijn 
 hebben wij water gevonden 
 springende als een fontein, 
 bronnen geslagen als wonden. 
 
 
5    Overvloed, overvloed Gods, 
 sprengen van water en leven, 
 bloed uit de flank van de rots, 
 water en bloed om het even; 
 
 
6    daaruit ontspringt ons bestaan, 
 zo zijn wij wedergeboren! 
 Kondigt het jubelend aan, 
 laat heel de wereld het horen! 
 
Kruisteken, zegenwens en openingswoord 
Jezus roept ons op de weg van de liefde te bewandelen.  
Van buitenaf, met de ogen van de wereld bekeken, 
klinkt deze oproep misschien naïef.  



Toch ervaren we allemaal liefhebben als iets fundamenteels in het leven. 
Het stelt ons in staat onszelf te overstijgen. 
Daarom vraagt Jezus ons ook zijn gebod te nemen, 
er bij stil te staan, en met Hem te kijken naar de bron van liefde: zijn Vader. 
Bekeren wij ons tot Gods liefde. 
 
Kyrie (ZJ 450) 
Win onze harten voor uw Geest,  
waarmee Gij ons verlangen leest: Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
En teken ons met licht en vuur,  
met adem voor de lange duur: Christe eleison! Christe eleison. 
Als deze lofzang ooit verstomt,  
legt Gij het lied in onze mond. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 
Gloria (ZJ 42) 
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde voor alle mensen, 
voor alle mensen van goede wil. 
Wij loven U, belijden, aanbidden U, 
Brengen U dank want groot is uw heerlijkheid. 
Heer God, Koning van het heelal, 
Heer, onze God, onze Vader almachtig. 
O ééngeboren Zoon, Jezus Christus, 
Lam van God voor de zonden van de wereld; 
Zoon van de Vader, ontferm U over ons. 
Zoon van de Vader, ontferm U over ons. 
Gij immers draagt de zonden van de wereld, 
neem dan onze gebeden ter harte. 
Gij aan de rechterhand van de Vader, 
Neem ons ter harte, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, de Heer, 
Gij zijt alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. 
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Openingsgebed 
Heer, onze God, 
zie genadig neer op uw gemeenschap 
die in de naam van Jezus hier verzameld is. 
Wij bidden 
dat uw heilige Geest ons leert en in herinnering brengt 
al wat de Heer gezegd heeft. 
Dan zullen wij zijn gebod volbrengen, 
en voor elkaar liefde, vrede en vreugde zijn. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 



HANDELINGEN 10,25-26.34-35.44-48 
Eerste lezing uit de Handelingen der Apostelen 
Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet 
en eerde hem met een voetval. 
Maar Petrus deed hem opstaan en zei: 
'Sta op, 
ik ben ook maar een mens.' 
Petrus nam het woord en sprak: 
'Nu besef ik pas goed, 
dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, 
maar dat, uit welk volk ook, 
ieder die Hem vreest en het goede doet 
Hem welgevallig is.' 
Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, 
kwam de heilige Geest plotseling neer 
op allen die naar de toespraak luisterden. 
Gelovigen uit de besnijdenis 
die met Petrus meegekomen waren 
stonden verbaasd dat ook over de heidenen 
de gave van de heilige Geest was uitgestort; 
want zij hoorden hen talen spreken 
en God verheerlijken. 
Toen zei Petrus: 
'Kan iemand nog het water weigeren, 
zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden 
die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?' 
En hij beval hen te dopen 
in de naam van Jezus Christus. 
Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. 
 
Antwoordpsalm (Psalm  98) ZJ P 133 
 
Refr. De Heer openbaarde zijn heil aan de volken 
 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang omdat Hij wonderen deed. 
Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm. Refr. 
 
De Heer openbaarde zijn heil, gerechtigheid toonde hij aan de volken. 
Hij bleef zijn erbarmen indachtig, zijn trouw jegens Israëls huis. Refr. 
 
De hele aarde aanschouwde het heil van de Heer onze God. 
Verheerlijkt de Heer, alle landen, weest blij, verheugt u en zingt. Refr. 
 
1 JOHANNES 4,7-10 
Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 
Vrienden, 
laten wij elkander liefhebben 



want de liefde komt van God. 
Iedereen die liefheeft 
is een kind van God en kent God. 
De mens zonder liefde kent God niet 
want God is liefde. 
En de liefde die God is 
heeft zich onder ons geopenbaard 
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft 
om ons het leven te brengen. 
Hierin bestaat de liefde: 
niet wij hebben God liefgehad 
maar Hij heeft ons liefgehad, 
en Hij heeft zijn Zoon gezonden 
om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven. 
 
Alleluia (ZJ 4c) 

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. 

Ik ben de ware wijnstok, gij zijt de ranken. Wij in Mij blijft en Ik in hem draagt rijke vrucht. 

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. 

 
JOHANNES 15,9-17 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
'Zoals de Vader Mij heeft liefgehad 
zo heb ook Ik u liefgehad. 
Blijft in mijn liefde. 
Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, 
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. 
Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn 
en uw vreugde volkomen moge worden. 
Dit is mijn gebod, 
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. 
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, 
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. 
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. 
Ik noem u geen dienaars meer 
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, 
maar u heb Ik vrienden genoemd 
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. 
Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, 
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan 
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. 
Dan zal de Vader u geven 
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. 
Dit is mijn gebod, 
dat gij elkaar liefhebt.' 
 



Acclamatie      (ZJ 3e)  

Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Homilie 

Credo 

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, 

en geboren uit de Maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

gekruisigd is, gestorven en begraven; 

die neergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden; 

die opgevaren is ten hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, zijn 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 vergiffenis van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; 

het eeuwig leven. 

Amen. 

Voorbede  
Acclamatie: God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia (ZJ 11d) 
 
V. De Heer laat ons zijn weldaden kennen, aan de volkeren zijn gerechtigheid. 
Leggen wij dan onze hoop en gebeden aan Hem voor:  
 
L. Dat er in onze gemeenschappen geen aanzien bestaat 
voor wat of wie iemand is, maar enkel gelijkheid in Christus. Laat ons bidden. 
 
Dat wij mensen van een andere overtuiging of religie tegemoet treden 
met het diepe geduld en de liefde die Christus voor hen betoonde. Laat ons bidden. 
 
Dat wij als christenen, waar ook ter wereld, de Heer blijven verheerlijken,  
verheugd zijn en jubelen om datgene wat Hij ons altijd weer geeft, om niet. Laat ons bidden. 
 
Dat wij de liefde van de Vader leren uitdrukken  
in onze woorden en in ons handelen en zo anderen inspireren. Laat ons bidden. 
 
 



V.  God, onze Vader, niet wij hebben U uitgekozen, maar Gij ons.  
Gij hebt ons de taak gegeven op tocht te gaan. Geef dat wij vruchten voortbrengen die 
blijvend zijn. We vragen het U, door Christus, onze Heer. 
 
Bereiding van de gaven (orgelspel) 
 
Gebed over de gaven 
God, onze Vader, 
aanvaard dit brood en deze wijn. 
Bevestig ons in uw liefde 
en vervul ons van uw heilige Geest. 
Door Christus onze Heer. 
 
Prefatie  
De Heer zij met U.  
En met uw geest.  
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
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 tenietgedaan; 
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 de krachten die U loeven, 
dit U dit lied toejuichen zonder einde: 
 
HEILIG   (ZJ 42)  
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 



Onze Vader 
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 breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
 
Vredesgebed en Lam Gods  (ZJ 42)  
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, geef ons uw vrede. 
 
Communie (Ave Maria – F. Schubert) 
 
Meditatie 
Niet jij hebt Mij uitgekozen - zegt God - maar Ik jou.  
Ik ben jouw God,  
niet omdat Ik van jou ben, maar omdat jij van Mij bent.  
Vóórdat je geboren werd, heb Ik je bij je naam geroepen  
en een verbond van liefde met je gesloten.  
Ik heb je het leven gegeven,  
met de opdracht vruchten te dragen  
van gaarne zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid.  
Het is aan jou om die opdracht waar te maken.  
Graag geef Ik je daartoe mijn zegen en mijn vrede.  
 
Communielied (ZJ 760) 
Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer: 
Ik noem u thans geen dienaars meer: 
want 'k heb u alles toevertrouwd, 
wat Mij de Vader heeft ontvouwd. 
 
Zoals de Vader mij eens zond,      
zo zend ik u de wereld rond. 
Gaat heen en zaait Gods heilig woord, 
dat elk de blijde boodschap hoort. 
 
De Geest heb Ik u toevertrouwd, 
de Sterke die u staande houdt, 
die altijd in uw harte woont 
en u de volle waarheid toont. 
 



Gij die gelovig met Mij gaat 
de weg van 't graan, van 't stervend zaad, 
gij zult met Mij zijn waar Ik woon 
en zet'len op de rechterstroon. 
 
O Herder, blijf uw volk nabij, 
en vol van vreugde zingen wij: 
geprezen zij in eeuwigheid 
de Heilige Drievuldigheid. 
 
Slotgebed 
God, hemelse Vader, 
in deze eucharistie hebben wij dankbaar herdacht 
dat uw Zoon om onze zonden is gestorven, 
en dat Gij Hem hebt opgewekt ten leven. 
Wij vragen U: laat ons niet eenzaam achter. 
Zend ons uw heilige Geest; 
dat wij uw geboden onderhouden 
en vruchten voortbrengen die blijvend zijn. 
Door Christus onze Heer. 
 
Maria-antifoon (ZJ 65) 
 

 
Koningin des hemels, verheug u, alleluja. 
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja, 
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja, 
Bid God voor ons, alleluia. 
 
Zegen en zending (ZJ 24b) 
Gaat nu in vrede heen, alleluia, alleluia. 
Wij danken God, alleluia, alleluia 
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