
  

          

 Voor aanvang viering: GvL nr. 417 De aarde is vervuld (couplet 1 t/m 4)) 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 100 Juicht voor de Heer 

Begroeting door de voorganger 

Besprenkeling met wijwater:  koor zingt:  VIDI AQUAM 
 
Vidi aquam egredientem de templo, a latare dextro, alleluia: 
et omnes ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent: 
alleluia, alleluia. 
 
Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Handelingen 4,8-12 

In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest: “Overheden van het 
volk en oudsten! Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden 
voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen waardoor deze genezen is, 
dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend dat door de naam 
van Jezus Christus, de Nazoreeër die gij gekruisigd hebt maar die God uit de 
doden heeft doen opstaan – dat door die Naam deze man hier gezond voor 
u staat. Hij is de steen die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht 
en toch tot hoeksteen geworden is. Bij niemand anders is dan ook de 
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redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen 
gegeven waarin wij gered moeten worden.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 118-III 

2e Lezing: 1 Johannes 3,1-2 

Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!  
Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld 
begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend. 
Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog 
niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt wij 
aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 247 

Evangelie: Johannes 10,11-18 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: “Ik ben de goede herder.  
De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die 
geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, 
laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze 
uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de 
schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen 
Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de 
schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapsstal zijn. Ook 
die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: 
één kudde, één herder. Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven 
geef om het later weer terug te nemen. Niemand neemt Mij het af  
maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om 
het terug te nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb 
ontvangen.”   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 270a 



Verkondiging 

Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie II 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. Aan Hem danken de kinderen van het licht hun geboorte tot 
eeuwig leven. Aan Hem danken Gods uitverkorenen hun toegang tot het 
Rijk der hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost, door 
zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt. 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: 

Sanctus 

Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806 

Acclamatie: GvL nr. 307 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: U kennen, uit en tot U leven 

 

 



1 U kennen, uit en tot U leven, 
   Verborgene die bij ons zijt, 
   zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
   de aarde en de aardse tijd, 
   o Christus, die voor ons begin 
   en einde zijt, der wereld zin! 
 
14 Gij zijt tot herder ons gegeven, 
     wij zijn de schapen die Gij weidt; 
     waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 
     Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
     Wie bij U blijft en naar U ziet, 
     verdwaalt in deze wereld niet. 
 
15 O Christus, ons van God gegeven, 
     Gij tot in alle eeuwigheid 
     de weg, de waarheid en het leven, 
     Gij zijt de zin van alle tijd. 
     Vervul van dit geheimenis 
     uw kerk die in de wereld is. 
 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 562 Zingt God de Heer (mel. 429) 

MEDEDELINGEN 

Achterop de tafels ligt informatie en een inschrijf formulier voor het Willibrord 
zomerkamp. 

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. 

 


