
        

Voor aanvang viering: GvL nr. 411 Christus die verrezen is 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 424 De Heer is waarlijk opgestaan 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 
 
Heer ontferm U: GvL nr. 222 
 
Glorialied: GvL nr. 381 Zingt van de Vader 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Handelingen 3,13-15.17-18 

In die dagen zei Petrus tot het volk: “De God van Abraham, Isaäk en Jakob, de God 
van onze vaderen heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd 
en voor Pilatus verloochend ofschoon deze geoordeeld had Hem in vrijheid te 
moeten stellen. Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend en als gunst de 
vrijlating van een moordenaar gevraagd. De vorst des levens daarentegen hebt gij 
gedood. God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan zijn wij 
getuigen. Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, 
evenals uw overheden. Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van 
alle profeten, dat zijn Messias zou sterven heeft Hij zo in vervulling doen gaan. 
Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist.”  
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: GvL nr. 456 Heer onze Heer 
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2e Lezing: 1 Johannes 2,1-5a 

Vrienden, Ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen.  
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven: we hebben een voorspreker bij de 
Vader, Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die al onze zonden goedmaakt en 
niet alleen die van ons maar die van de hele wereld. Hoe weten wij dat wij God 
kennen? Er is maar één bewijs: dat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat 
hij Hem kent maar zich niet stoort aan zijn geboden is een leugenaar; in zo iemand 
woont de waarheid niet. Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord. 
Woord van de Heer.- Wij danken God 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 247 

Evangelie: Lucas 24,35-48 

In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe 
Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood. Terwijl ze daarover 
spraken stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: “Vrede zij u.” In hun 
verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. Maar Hij sprak tot hen: 
“Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn 
handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees 
en beenderen zoals ge ziet dat Ik heb.” En na zo gesproken te hebben toonde Hij 
hun zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden 
geloven zei Hij tot hen: “Hebt ge hier iets te eten?” Zij reikten Hem een stuk 
geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: 
“Dit zijn mijn woorden, die Ik sprak toen Ik nog bij u was: Alles moet vervuld 
worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, in de profeten en in 
de psalmen.” Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de 
Schriften. Hij zei hun: “Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de 
Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de 
verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in 
zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.”   
Woord van de Heer. – Wij danken God 
 
Acclamatie: GvL nr. 270a 

Verkondiging 

Geloofsbelijdenis GvL nr. 271 (allen gaan staan t/m voorbeden) 



Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie III van Pasen  

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. Hij houdt nooit 
op zich heel en al voor ons te geven, Hij spreekt voor ons bij U ten beste, voor 
altijd. Zijn offer is volbracht, Hij sterft niet meer, Hij is het Lam dat werd gedood 
en toch in leven blijft. 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: 

Heilig, heilig, heilig GvL nr. 292 

Eucharistisch gebed VI nr. 732 blz. 808 

Acclamatie: GvL nr. 306 

Onze Vader (gebeden) 

Vredeswens 

Lam Gods GvL nr. 332 

Communielied: Terwijl wij Hem bewenen  (mel 505) 

1 Terwijl wij Hem bewenen, 
   omdat hij van ons ging, 
   is Hij aan ons verschenen 
   in zijn verheerlijking. 
 

2 Terwijl wij om Hem treuren, 
   toont Hij ons hand en voet, 
   Hij komt door dichte deuren, 
   Hij spreekt zijn vredesgroet. 

 
3 Terwijl wij van Hem spreken, 
   is Hij in onze kring, 
   om ons het brood te breken 
   van zijn verkondiging. 

 
4 Opdat wij zouden weten, 
   wat ons te hopen staat, 
   vraag Hij ons om te eten: 
   een vis, een honingraat. 



5 Hij is de Heer en koning, 
   die eeuwig bij ons is, 
   Zijn woorden zijn als honing, 
   Zijn naam is als een vis. 
 
Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 415 Dankt, dankt nu allen God 

MEDEDELINGEN 

WILLIBRORD ZOMERKAMP 
Achterop de tafels ligt informatie en een inschrijf formulier voor het Willibrord 
kamp. 

 
1-DAAGSE BEDEVAART MAASTRICHT 
Op zondag 27 mei 2018 vindt er een 1-daagse bedevaart naar Maastricht plaats. 
Wij zullen daar de processie van de Heiligdomsvaart gaan bezoeken. Wij 
vertrekken per bus, tijdens de busreis zal er naast gelegenheid tot ontspanning 
ook een bedevaartprogramma worden aangeboden. Geestelijke leiding: pater Yan 
Asa. Achterop de tafels liggen flyers met inschrijfformulier, wacht niet te lang: 
vol=vol 

 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE UITVAARTLIJN 
We zijn op zoek naar versterking van het team vrijwilligers van de uitvaartlijn. In 
de parochie worden uitvaarten centraal aangenomen via deze uitvaartlijn die 
steeds voor een periode van 2 weken door een vrijwilliger bemand wordt. Een 
kleine taak: u draagt een kleine mobiele telefoon bij zich. De vrijwilligers doen dit 
met veel liefde en toewijding maar zijn hard op zoek naar mensen die het team 
willen versterken. Hoe groter het team, hoe kleiner de last. Heeft u interesse of 
vragen? Neem contact op met het parochiesecretariaat. 
 


