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2° Paaszondag 
Zo zien  
wij Hem  
vandaag 

3° Paaszondag 
vormselviering voor  

63 jongens en meisjes 
 

Ik zeg je: sta op 

4° Paaszondag 
 

Zo luisteren wij 
naar zijn stem  

vandaag  

5° Paaszondag 
Zo lief  

heeft God ons 

6° Paaszondag 

Zo leren wij Hem 
meer en meer kennen 

En begint er nieuw leven. 
Huub Oosterhuis 

7° Paaszondag 
 

Hemelvaart 
eerste communie voor 
21 jongens en meisjes 

van de  
Heilig-Hartschool,  

de Ark 
en de Watertoren. 

PINKSTEREN 

PASEN 

Ik zeg je: sta op 



Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gij zijt het licht van God gegeven 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
 

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. 
 
Welkom 
 

Gebed in stilte 
Bidden wij in stilte  

om de kracht van Gods Geest 

op onze weg naar Pinksteren. 

 
Bidden om nabijheid 
Gij Onnoembare, 
die ons kent en ons hoort, 
Gij weet wat in ieder van ons leeft. 
Gij weet hoeveel aan goedheid en kracht 
onze angst verborgen heeft. 
Doorbreek onze waan,  
ons zelfverweer,  
onze opgebouwde schijn. 
Breng ons aan het licht  
zodat wij ten volle  
uw mensen zijn.  
Amen. 

Bidden om vrede 
Verdeeldheid en conflict... 
Het is zo snel gebeurd. 
Een onvriendelijk woord, 
een ongeduldig gebaar, 
een stom misverstand. 
Maar diep in onszelf 
verlangen we allen hetzelfde:  
eenheid en vrede. 
 
Geef ons de kracht en de moed, God, 
dit verlangen om te zetten in daden. 
 
Deze vrede van de Heer zij altijd met u. 
En geven we elkaar een teken  
van onze vredeswil. 
 
Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Gebed 
Goede God, blijf bij ons, in deze tijd. 
Neem alle onrust weg uit ons hart 
en geef ons wijsheid en kracht 
om ons te blijven inzetten. 
Gij zijt er immers voor allen. 
Mensen zijn er voor mensen 
en als we eerlijk delen  
is er genoeg voor iedereen. 
Schenk ons uw Geest  
zodat wij niet langer aarzelen.  
Amen. 
 
 
 

Om in stilte te lezen 
Laat je niet verontrusten  
als alles lijkt tegen te zitten  

- zegt God - 
en verlies de moed niet  

als je je niet begrepen voelt. 

Ik zal met je zijn  
en je mijn vrede geven, 

wat er ook gebeurt. 
Ik zal voor je zorgen en over je waken 

waarheen jouw weg ook leidt. 

Het enige wat je moet doen 
is jouw hand in mijn hand leggen 

en leven op het ritme van mijn hartenklop. 
Het zal een nieuwe mens van je maken: 

een mens van liefde, 
gekend, bemind en aanvaard. 



Gij weet wat in ons is. 
Niet voor de dood, 
maar om te leven hebt Gij ons gemaakt. 
Zend  ons uw Geest, 
geef ons de kracht om mens te worden, 
koste wat kost. 
 
Dat wij geen leegte najagen, 
geen waarheid ontvluchten, 
uw naam niet vergeten, 
dat wij uw koninkrijk verhaasten 
en uw wil volbrengen: 
het brood van deze wereld 
delen met elkaar 
en alle kwaad dat ons wordt aangedaan, 
vergeven. 
 
Zo bidden wij U,  
onze ogen gericht op Jezus Van Nazareth, 
die uw naam geheiligd heeft, 
uw wil heeft volbracht 
die brood en wijn voor ons geworden is, 
voedsel en vreugde, 
vergeving van zonden 
en nieuw leven voor allen. 
 
(…) 
 
Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
 
Telkens als wij eten van dit brood 
en drinken uit deze beker 
verkondigen wij zijn daad 
en dat Hij leeft, Jezus Messias. 
 
Wij danken U, levende God, 
om Hem, de zoon van de mensen: 
woord en gestalte van uw heerlijkheid, 
beeld en gelijkenis van uw trouw. 
 
Die werd vernederd en gebroken, 
die werd verheven in uw licht. 
Die wordt gehoord, die wordt geleefd, 
die komen zal in deze wereld. 
 
Die ons een nieuwe naam zal geven, 
die onze weg is door de dood. 
Die gestorven opneemt 
en hen nieuw leven geeft. (…). 
 
Wij herkennen Hem  
en wij verkondigen Hem 
hier in het breken van het brood 
en het delen van de beker, 
om te doen zoals Hij heeft gedaan. 
 
Onze Vader 
 

Gloria 
Met God willen wij samen zijn, 
in zijn dienst willen wij leven, 
zijn Woord willen wij spreken, 
zijn wil vervullen, 
zijn naam aanroepen. 
 
Allen zullen erkennen, God, 
dat Gij voor ons vrede zijt, 
recht doet en vreugde brengt, 
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is. 
 
De aarde geeft haar grondstoffen, 
mensen produceren goederen, 
maar uw zegen, God, 
begeleidt onze handen. 
 
Allen mogen het horen, God, 
dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen. 
 

Gebed 
God en Vader, Gij zijt niet hoog, niet ver. 
In Jezus hebt Gij ons laten zien 
dat Gij wilt wonen bij uw mensen. 
Wij bidden U:  
kom in ons midden en zend uw heilige Geest. 
Help ons uw Woord te verstaan en te realiseren, 
zodat wij van dag tot dag meer christen worden 
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Jezus belooft de heilige Geest te zenden en geeft zijn 

vrede door. In de eerste lezing horen we hoe de 
apostelen vorm en inhoud geven aan die vrede. 

Ze zoeken naar een oplossing voor een conflict  
tussen christenen van Joodse herkomst  

en christenen van Griekse oorsprong.  

 
Eerste lezing Handelingen 15, 1-2.22-29  

 

Orgel 
 
Evangelie  Johannes 14, 23-29 
 

 

Acclamatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeden 
Kom, Heer  
met uw Geest in uw Kerkgemeenschap:  
om allen te inspireren die voorgaan,  
om alle gelovigen te bemoedigen en te sterken,  
om de eenheid tussen verdeelde mensen  
te herstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
Kom, Heer  
met uw Geest in de wereld van de arbeid:  
opdat sociale partners zich inzetten  
voor goede arbeidsverhoudingen,  
opdat werkgevers en werknemers  
respect tonen voor elkaars werk,  
opdat werkenden niet neerzien  
op mensen met een uitkering,  
om waardering voor vrijwilligerswerk.  
Zend uw Geest, … 

Kom, Heer met uw Geest in onze wereld: 
opdat wij uw droom van vrede  
in herinnering houden,  
opdat wij tolerant blijven  
voor andere culturen en volken,  
opdat wij ons blijven inzetten  
om de honger en de armoede te bestrijden.  
Zend uw Geest, … 
 
Kom, Heer met uw Geest  
in onze geloofsgemeenschap:  
opdat liefde en respect ons denken beheersen,  
opdat wij elkaar aanvaarden zoals wij zijn,  
klein en groot, man en vrouw,  
invloedrijk of niet in tel.  
Kom, Heer met uw Geest  
Bij hen die gisteren trouwden 
en bij allen aan wie wij nu in stilte denken…  
Zend uw Geest, … 
 
Offerande 
 
 
 
 
Gebed over de gaven 
Een beetje brood, een beetje wijn,  
kleine menselijke dingen  
waarmee we Jezus willen gedenken. 
Mag zijn Geest ons bezielen,  
onze onderlinge contacten verwarmen,  
ons doen groeien in geloof  
en ons meer dan ooit doen uitkijken  
naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde  
waaraan wij mogen meebouwen. Amen. 

 
Groot dankgebed 
Gij die de aarde aan ons geeft om te bewonen, 
Gij die de wereld ziet, 
Gij weet dat wij onmachtig zijn 
tot vrede en gerechtigheid. 
Toch roept Gij ons bij onze namen, 
mens voor mens, 
om recht te doen en goed te zijn. 
 
Wij bidden U voor al uw mensen, 
groot of klein, hoe ook geschapen; 
mensen met elkaar 
op zoek naar vrede en geluk. 
 
Wij bidden U voor hen  
die het meest weerloos zijn: 
kinderen, armen, 
mishandelde en hongerende mensen, 
vluchtelingen, zieken en stervenden; 
voor mensen zonder toekomst bidden wij, 
voor allen die groot lijden moeten dragen. 


