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Zesde zondag van Pasen  17 mei 2020 

 
 
 
 
 
 
 

                                      
De Geest doet God kennen  

Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u 
een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven. Johannes 14, 15-16 
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OPENINGSRITEN 

♫ OPENINGSLIED: WEES GEGROET, O STERRE 
 
Wees gegroet, o steere, wees gegroet van verre. 
Aan de hemel blinkt Uw licht 
in het bange vergezicht. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria! 
 
Als de golven stijgen, hoger, hoger dreigen, 
schijn dan veilig voor ons uit, 
gun de zee geen droeve buit. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria! 
 
Als in donk’re luchten wij naar U verzuchten, 
laat de wolken heid’en ver 
voor U vluchten, Morgenster! 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria! 
 
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 
Op Uw zacht en zalig licht 
houden wij het oog gericht. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria! 
 
INLEIDING NA DE BEGROETING 
Beste mensen, van hartelijk welkom bij deze viering. Wij zijn hier, bij deze viering 
gekomen om tot God te bidden. Wij vieren vandaag de zesde zondag van Pasen van het 
jaar A. Het thema van deze viering is: “De Geest doet God Kennen.” De Apostel Johannes 
zegt duidelijk in zijn evangelie: “Als gij mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. 
Dan zal de vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te 
blijven.” Vlak voor zijn hemelvaart droeg Jezus zijn leerlingen op zijn getuigen te zijn ‘in 
Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.’ Soms lijkt het 
moeilijk om datgene wat de Heer ons voorhoudt, in ons eigen leven waar te maken. 
Maar het kán wel. Het heeft te maken met de houding die we aannemen ten opzichte 
van Jezus. Indien wij Hem werkelijk beminnen, dan merkt Hij dat, en zendt Hij ons de 
Heilige Geest. Die stelt ons in staat te doen wat Hij van ons verlangt. Het is dus zaak dat 
wij ons hart voor Hem openstellen, opdat de Heer bij ons een ingang kan vinden om zijn 
Geest in ons zijn werk te laten doen. 
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GEBED OM VERGEVING 
Heer, die de rouwmoedigen troost, Ontferm U over ons 

A. Heer, ontferm U over ons. 
Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm U over ons 

A. Christus, ontferm U over ons 
Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de vader, ontferm U over ons 

A. Heer, ontferm U over ons 
Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons 
geleiden tot het eeuwig leven.          A. Amen 
 
LOFLIED:   ZINGT EEN NIEUW LIED ALLE LANDEN 
 
Zingt een nieuw lied, alle landen. 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.    (Refrein) 

 

Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen. 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam. 
Treedt in zijn tempel met uw offeranden, 
kondigt zijn roem bij de heidenen aan.   (Refrein) 
 

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen! 
Aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 
wild is de zee en tevreden het land.   (Refrein) 
 

Roept tot  de volkeren: God is de Koning, 
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht, 
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.   (Refrein) 
 

Juicht wat in zee leeft, of leeft op de velden: 
ziet, uw Verlosser gaat komen, weest blij! 
Wuift alle bomen der wouden, verwelkomt 
juichend uw Koning, want Hij is nabij!   (Refrein) 
 

COLLECTA-GEBED 
V. 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 
uw Zoon ons geleerd 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.  A. Amen 
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LITURGIE VAN HET WOORD 
 
(ELLY)  EERSTE LEZING 
Filippus verkondigt met goed gevolg de blijde boodschap in Samaria.  
Uit de Handelingen van de apostelen (8, 5-8.14-17) 
 

In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de 
Messias. Filippus' woorden oogstten algemene instemming toen de mensen hoorden 
wat hij zei en de tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de onreine 
geesten onder luid geschreeuw weg, en vele lammen en kreupelen werden genezen. 
Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen 
dat Samaria het woord Gods had aangenomen, vaardigden zij Petrus en Johannes naar 
hen af, die na hun aankomst, een gebed over hen uitspraken, opdat zij de heilige Geest 
zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald; ze waren 
alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Zij legden hun dus de handen op en ze 
ontvingen de heilige Geest. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
(ELLY)  ANTWOORDPSALM:  Psalm 66, 1-3a.4-5.6-7a.16.20 
Jubelt voor God, alle landen der aarde. (of: Alleluja!) 
 

Jubelt voor God, alle landen der aarde,  
bezingt de heerlijkheid van zijn naam.  
Brengt Hem hulde en zegt tot uw God:  
verbijsterend zijn al uw daden. 
 

Heel de aarde moet U aanbidden, 
bezingen uw heilige naam. 
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht, 
ontstellende daden onder de mensen. 
 

Hij maakte de zee tot een droge vallei,  
zij gingen te voet door de bedding.  
Laten wij juichen van vreugde om Hem  
die eeuwig regeert door zijn macht. 
 

Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij,  
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft.  
God zij geprezen, Hij wees mij niet af,  
onthield mij niet zijn erbarmen. 
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(URBANUS)  TWEEDE LEZING 
Over de kracht van geweldloze weerbaarheid. 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus (3, 15-18) 
 
Dierbaren, heiligt in uw hart Christus als de Heer. Weest altijd bereid tot verantwoording 
aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar verdedigt u met 
zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is. Dan zullen zij 
die uw goede christelijke levenswandel beschimpen, met hun laster beschaamd staan. 
Hoeveel beter is het, zo God het wil, te lijden voor het goede dat men doet dan straf te 
ondergaan voor misdrijven. Ook Christus is eens voor al gestorven voor de zonden, de 
Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen. Gedood naar het 
vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de Geest. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 

♫TUSSENLIED:    DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN 
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia 
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia 
Want Jezus onze Koning groot, alleluia, 
verrees in glorie van de dood, alleluia 
alleluia, alleluia, alleluia 
 
Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia,  
de schepping is om U verblijd, alleluia.  
De morgen van de eerste dag, alleluia,  
zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia, 
Hij maakt' ons in zijn liefde vrij, alleluia. 
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia, 
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Alleluja Johannes 14, 23 
Alleluja. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden, zegt de Heer; en Wij 
zullen tot hem komen. Alleluja. 
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(FRANCOIS)  EVANGELIELEZING 
Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen, maar Hij belooft hun een andere helper, die voor 
altijd bij hen zal blijven. 
Uit het heilig evangelie volgens Johannes (14, 15-21) 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden 
onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven  
om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet 
ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en 
zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten:  Ik keer tot u terug. 
Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en 
ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben  
en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, 
hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook 
Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren'. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 

 

♫EVANGELIEACCLAMATIE: Sla uw ogen op naar het licht, daar is de Heer. 
 
Preek: 
 
GELOOFSBELIJDENIS: 
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 heilege Geest, geboren uit 
de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 
begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde daag verrezen uit de doden, die 
opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van daar 
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 vergeven van de zonden; de 
verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen 
(RIEN) GEBED VAN DE GELOVIGEN - VOORBEDE 
 
Laat ons bidden tot God de Vader, die van ons houdt. 
 
Voor de Kerk: dat zij, in trouw aan onze Heer Jezus Christus, door de sacramenten en 
door haar verkondiging de harten van de mensen toegankelijk mag maken voor de komst 
van de heilige Geest.   Laat ons zingend bidden… 

♫: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons 
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Voor mensen die werken in de zorg en het onderwijs: dat zij zich laten leiden door de 
heilige Geest, opdat in hun spreken en doen, God aan het licht mag komen, en dat zij zo 
een teken van hoop zijn.    Laat ons zingend bidden… 

♫: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons 
 
Voor mensen die zijn vastgelopen in hun leven, of vastgeroest zijn en gevangen 
zitten in zichzelf: dat zij geraakt mogen worden door de heilige Geest en er voor 
hen nieuw perspectief mag aandienen. 
Laat ons zingend bidden…  

♫: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons 
 
Voor onszelf: dat de heilige Geest, die wij ontvangen hebben met ons doopsel, 
ons steeds weer mag bezielen om het gebod van de naastenliefde in ons eigen leven 
steeds weer in praktijk te brengen.   Laat ons zingend bidden… 

♫: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige gemeenschap... 
 
Heer, wij bidden U om uw heilige Geest, 
dat wij in een onwankelbaar vertrouwen op uw goedheid, 
heel ons denken en doen richten op uw wil 
en zo het aanschijn van deze aarde weten te vernieuwen. 
Door Christus onze Heer. Amen 
 
(RIEN) GEBED IN TIJD VAN CORONA 
God van nabijheid, We komen tot U nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen. 
Afstand houden zit niet in onze aard. We hebben het liefste onze medegelovigen dicht 
bij ons. Help ons dan en troost ons. Geef ons verbondenheid: dat U ons aan elkaar bindt 
als broeders en zusters met één Vader. Help ons om manieren te vinden om elkaar tot 
steun te zijn om op te bellen wie eenzaam is om tijd te maken om elkaar te bemoedigen.  
 
We vragen u om rust in ons hart als we bang zijn. We vragen u om wijsheid om de juiste 
beslissingen te nemen. We vragen dat in het bijzonder voor iedereen die 
verantwoordelijkheid draagt. Voor onze politici: dat zij over hun eigen schaduw heen 
kunnen springen en doen wat goed is voor het belang van iedereen.  
 
We bidden ook voor artsen, verpleegkundigen en iedereen die in de zorg werkt.  
Bescherm hen, leid hen, sta hen bij. We bidden voor iedereen die getroffen is door het 
coronavirus, voor hun naasten en voor iedereen die om hen geeft.  
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We bidden u ook voor onszelf Help ons om niet alleen aan ons eigen belang te denken. 
Help ons om de berg van afzondering waar we nu op verkeren  
Tot een berg te maken waarop we uw aanwezigheid mogen ervaren. Dat we mogen 
beseffen dat u heel dicht bij ons bent, dat uw aanwezigheid ons doet oplichten. Verhoor 
daartoe dan ons gebed en geef ons wat wij hiervoor nodig hebben om heen te komen. 
Door Christus onze Heer. Amen 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

   DIENST VAN DE TAFEL. 
 
Het brood en de wijn worden naar het altaar gebracht. 
 

♫TAFELLIED: U KENNEN, UIT EN TOT U LEVEN 
 
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! 
 
Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 
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. 
 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
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zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
V: Bidt allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
 
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot 
welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
GEBED OVER DE GAVEN  
God, onze Vader, aanvaard dit brood en deze wijn. Bevestig ons daardoor in uw liefde, 
en vervul ons van uw heilige Geest. Door Christus, onze Heer. 
 
PREFATIE V van Pasen 
V. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
V. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A. 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. Door de offergave van zijn eigen 
lichaam aan het kruis heeft Hij de oude offers tot voltooiing gebracht, Hij heeft zichzelf 
aan U gegeven terwille van ons heil, priester, altaar en offerlam tegelijk. 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 loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: 
Heilig, heilig, heilig... 
 

♫ 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 VI, MET ACCLAMATIE 2                  
V. Heer onze God, Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons dat onze namen staan 
geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die 
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Gij hebt voortgebracht en uit gezonden hebt om tranen te drogen van mensen die 
geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden 
voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid 
schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten eide toe. 
 
(SAMEN) Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 

worden tot † Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 

 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen, Hij zegende U, Hij 
brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U 
GEGEVEN WORDT. 
 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET 
NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE 
MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM 
MIJ TE GEDENKEN. 
 
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

♫ Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij 
verrezen zijt. 
 
(CHIMA) Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood 
heeft gezien, die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog boven alle namen. 
Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, uw rechterhand, en tot Hij komt verkondigen wij 
Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. 
 
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat, en maak ons tot een 
volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker dan 
oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; 
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon 
hier in ons midden. 
 
(FRANS) Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar een in liefde en geloof, te 
zamen met uw dienaar N... onze paus, en met alle bisschoppen. 
 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met  de 
apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor 
levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 
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(SAMEN) Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, 
Almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
Onze Vader 
V. Aan gespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, 
durven wij zeggen: 
 
A. 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.  
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 

   VREDEWENS  
V. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede 
geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: 
geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid. 
Amen. 
V. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
V. Wenst elkaar de vrede. 

 

♫Lam Gods 
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. 
 
 
Uitnodiging tot de communie 
V.  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd de Heren. 
     Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
A. Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord en ik 
zal gezond worden. 
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♫ COMMUNIELIED: EET EN DRINKT 
Eet en drinkt van brood en wijn  
tot mijn gedachtenis  
en weet dat er in angst en pijn  
een weg naar vrede is. 
 
Deelt het leven met elkaar 
tot mijn gedachtenis 
en schenkt elkaar voor alle haat 
alleen vergiffenis. 
 
Leeft in liefde met elkaar 
tot mijn gedachtenis 
en maakt zo in uw daden waar, 
dat leven geven is! 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
V. 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. Amen 
 
(FRANS) MEDEDELINGEN: 
 
SLOTZEGEN 
(FRANS) God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost en tot zijn kinderen 
heeft gemaakt, moge u de vreugde van zijn zegen schenken. A. Amen. 
 
Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft, moge u doen delen in de erfenis 
van het eeuwig geluk. A. Amen. 
 
Moge u die door geloof en doopsel met de Heer verrezen zijt, door een heilig leven met 
Hem verenigd worden in het hemels vaderland. A. Amen. 
 
V. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.  A. Amen. 
 
  



13 

 

WEGZENDING 
V. Gaat nu allen heen in vrede.  A. Wij danken God. 

 

♫ SLOTLIED: NU WIJ UITEEN GAAN 
 
Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met Uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met Uw licht voor hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 
Voor alle mensen in deze stad: 
Vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 


