
   
    
   7de zondag van Pasen 
   Eucharistieviering 

16 mei 2021 
 

 
 
God is liefde 
Heilige Vader, bewaar in uw 
Naam hen die Gij mij gegeven 
hebt, opdat zij een mogen zijn 
zoals wij 
J o h a n n e s  1 7 ,  1 1 h  
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♫ Openingslied: Als wij mensenkinderen (Ubi caritas) 
Refrein: 
K.: Als wij mensenkind'ren van elkander houden, 
is God zelf met ons. 
Al.: Als wij mensenkind'ren van elkander houden, 
 is God zelf met ons. 
 

K.: Christus' liefde is het die ons heeft verzameld 
en ons één maakt. 
Daarom zingen wij en noemen Hem vol vreugde: 
onze broeder. 
En deze God-met-ons is onze liefde meer dan waardig. 
Maar laten wij dan ook 
elkaar dezelfde liefde geven. Al.: Refrein. 
 

K.: En daarom, wanneer wij samen komen, 
zittend rond de tafel, mag er niets zijn, 
dat ons in ons doen en denken kan verdelen, 
moet ieder die een wrok heeft, 
zich verzoenen met zijn broeder; 
want dan alleen is God hier zelf aanwezig, 
is Christus in ons midden. Al.: Refrein. 

K.: Broeder Christus, 
laat ons zo al iets begrijpen van de hemel, 
van de heerlijkheid, die heiligen genieten 
voor uw aanschijn, 
geluk dat groter is dan de mensen kennen: 
zonder grenzen, en durend eindeloos door alle eeuwen en 
eeuwen en eeuwen. Amen. Al.: Refrein. 
 



3 

 Welkomstwoord: 
Kunnen de Christenen het zich veroorloven aan de wereld 
van vandaag voorbij te gaan zonder zich te 
compromitteren? Dat was een zin die ik aantrof in een van 
de teksten die ik las ter voorbereiding van deze viering. En 
wanneer je deze vraag in verband brengt met het thema 
van vandaag “God is liefde” dan wordt de vraag des te 
indringender. Ieder van ons heeft wel een gemerkt, 
gehoord of  gelezen dat van alle kanten geprobeerd wordt 
om het geloof binnen de kerkdeuren te houden. Is dat 
terecht? Overtuigde christenen moeten zich niet met 
wereldse zaken bemoeien, dat is “none of their business”, 
wordt dan gezegd. En natuurlijk hebben mensen die zo op 
christenen reageren vaak gelijk. Maar dan hebben we het 
toch niet over hetzelfde, denk ik. Het gaat er dan niet om 
dat christenen zich niet met wereldse zaken moeten 
bemoeien, maar het gaat er dan om, dat bepaalde 
christenen vaak proberen een bepaalde interpretatie van  
“God is liefde” aan iedereen op te leggen. Of het dan nog 
steeds om de liefde gaat, is natuurlijk de vraag. Of je er 
dan nog iets mee kunt, is een andere vraag. Het ligt dus 
niet zo gemakkelijk. Wat is “waarheid”?, zei Pilatus al. Wel 
wordt vandaag duidelijk gemaakt dat het echte “woord 
van liefde, dat een woord van waarheid wil zijn” gehoord 
moet worden. Het is onze taak als Christenen erachter te 
komen, wat dat inhoudt.  
Staan we even stil bij onze wijze van omgaan met “Gods 
liefde voor ons”. Hebben we ons dat eigen gemaakt of is 
het misschien bij ons ook zo, dat wij onze eigen ideeën en 
interpretaties verkondigen als “liefde van God”? Mocht dit 
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laatste waar zijn, vragen we dan God om vergeving en om 
bijstand om waarlijk vanuit liefde te leven. 
 

 Schuldbelijdenis 

♫Lofzang: LOOFT DE HEER, AL WAT GEMAAKT IS no. 491 
Looft de Heer, al wat gemaakt is, 
prijst zijn Naam. 
Verheft Hem voor eeuwig, 
dankt voor uw bestaan. 
Looft Hem die gezeten is  
op tronen van gezang. 
Zingt als rivieren mee 
voor God: Hij leve lang. 
 

Storm en aarde, bomen, stromen, 
zon en vuur. 
Gij wolken en dromen, 
nachten, dag en duur, 
licht en donker, dood en leven, 
wereld, mensenzaad 
weest mondig en volmaakt. 
Looft Hem met woord en daad. 
 

Dauw en regen, vorst en koude, 
ijs en sneeuw, 
de slang en de vis, 
de vogel en de leeuw, 
geesten in de hemel 
en gij mensen met uw stem: 
gelooft Hem op zijn woord, 
dat gij bestaat in Hem. 
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Looft Hem, ook wie zondigt,  
looft Hen kwaad en goed.  
Looft Hem, die zijn Woord  
in u mens worden doet. 
Looft uw God en Vader, 
die zijn Geest geschonken heeft. 
Looft Hem omdat gij zijt, 
ja looft Hem, want Hij leeft. 
 
 Openingsgebed 
God, heilige Vader, niemand heeft U ooit gezien 
maar uw Zoon heeft ons uw liefde leren kennen, 
liefde voor Jezus en liefde voor ons. 
Jezus is de Heiland van de wereld. 
Wij vragen U: bewaar ons in zijn Naam; 
dat wij één mogen zijn 
en U verheerlijken bij alles wat wij doen. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
 
L.: De eerste lezing is uit de Handelingen van de 
apostelen 1, 15-17.20a.20c-26 
Zoals Israël uit twaalf stammen bestaat, zo moeten 
ook de apostelen met twaalf zijn om, volwaardig 
voor de wereld, te kunnen getuigen van Christus' 
verrijzenis. 
 
In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders 
- er was een groep van ongeveer honderdtwintig 
personen bijeen -, en sprak: “Mannen broeders, 
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het Schriftwoord moest in vervulling gaan dat de heilige 
Geest door de mond van David tevoren gesproken heeft 
over Judas, die de gids is geworden van hen die Jezus 
gevangen namen. Hij behoorde tot ons getal, en had aan 
dit dienstwerk zijn deel gekregen. Er staat immers 
geschreven in het boek der Psalmen: Een ander neme 
zijn ambt over. Dus moet een van de mannen die tot ons 
gezelschap behoorden gedurende de tijd dat de Heer 
Jezus onder ons verkeerde, vanaf het doopsel van 
Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd 
weggenomen, met ons een getuige worden van zijn 
verrijzenis.” 
Men stelde er twee voor: Jozef, ook Barsabbas geheten, 
bijgenaamd Justus, en Mattias. Toen baden zij als volgt: 
“Gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die Gij 
van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten 
in dit dienstwerk en apostelambt, waaraan Judas 
ontrouw werd om heen te gaan naar zijn eigen plaats.” 
Toen liet men hen loten, en het lot viel op Mattias. Hij 
werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Antwoordpsalm: Psalm 103, 1-2.11-12.19-20ab 
 
L.: Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 

zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen! 
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 
vergeet zijn weldaden niet! 

A.:  De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. 
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L.: Zo wijd als de hemel de aarde omspant,  
zo alomvattend is zijn erbarmen.  
Zo ver als de afstand van oost tot west,  
zo ver drijft Hij van ons de zonde. 

A.: De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. 
 
L.: De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, Hij 

voert heerschappij over heel het heelal. Verheerlijkt 
de Heer, al zijn hemelse boden, machtige 
uitvoerders van zijn bevel. 

A.:  De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. 
 
L.: De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige 
apostel Johannes 4, 11-16 
Wie in de liefde woont, woont in God en God is met 
hem. 
Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad moeten ook 
wij elkander liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, 
maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons 
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het 
bewijs dat wij in Hem verblijven zoals Hij verblijft in ons, 
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest. En wij, wij 
hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon 
heeft gezonden om de heiland van de wereld te zijn. Als 
iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is woont God in 
hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren 
kennen die God voor ons heeft en wij geloven in haar. 
God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God 
is met hem. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
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♫Tussenlied: ALS GIJ NAAR DE WOORDEN LUISTERT  c 
 Als gij naar de woorden luistert 
die hier tot u zijn gezegd, 
zullen zij een licht ontsteken, 
wijzen zij de goede weg.  
 

Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan, 
zullen zij van vrede spreken 
die er schuilgaat in mijn naam. 
 

Als gij naar mijn woorden luistert 
ze van harte wilt verstaan, 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
brengt de dood niet langer vrees, 
wordt gij tot Gods zoon herboren, 
ademt gij zijn levensgeest 
 
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Johannes 17, 11b-19 
Jezus bidt tot zijn Vader voor zijn leerlingen: dat zij 
één zijn; dat zij bewaard blijven voor het kwaad; en 
dat zij in waarheid aan de Vader zijn toegewijd. 
 
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad:  
“Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die Gij Mij 
gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij. Toen Ik 
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bij hen was bewaarde Ik in uw naam hen die Gij Mij hebt 
gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is 
verloren gegaan behalve de man des verderfs, want de 
Schrift moest vervuld worden. Maar nu kom Ik naar U toe 
en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde ten 
volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord 
meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat omdat zij 
niet van de wereld zijn zoals Ik niet van de wereld ben. Ik 
bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij 
hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld 
zoals Ik niet van de wereld ben. Wijd hen U toe in de 
waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals Gij Mij in de 
wereld gezonden hebt zo zend Ik hen in de wereld, en 
omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in de 
waarheid aan U toegewijd mogen zijn.” 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 

Overweging  Geloofsbelijdenis 
 

Voorbede  
Laten wij bidden tot God, onze Vader voor de noden van 
kerk en wereld. 
 
Laten we bidden voor de mensen die moeite hebben 
met geloven in God, omdat ze opgegroeid zijn met een 
beeld van God dat hun als kinderlijk en beperkt 
voorkomt: 
dat zij God weer mogen gaan kennen als een 
onbegrijpelijk mysterie van liefde dat alles omvat, en 
van genade die alles verlicht en mooi maakt.  
Laat ons bidden. 
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Laten we bidden om de heilige Geest: 
dat ze in onze harten mag wonen en werken; 
dat onze geloofsgemeenschap erdoor gesterkt mag 
worden om te groeien en te bloeien en een bron van 
zegen voor de omgeving te zijn. Laat ons bidden. 
 
Laten we bidden om eenheid onder de christenen 
en tussen de verschillende kerken; 
dat wederzijds begrip en liefde voor elkaar ons helpen 
te zien hoe kostbaar wij als broeders en zusters dienen 
te zijn in elkaars ogen en hoe goed het is om samen te 
werken in de verkondiging van het Evangelie.  
Laat ons bidden. 
 
Laten we bidden om troost en kracht voor hen die 
ernstig ziek zijn of die door verlies en tegenslag 
getroffen zijn. Moge de heilige Geest uitzicht geven aan 
hen die moeite hebben de zin van het leven te zien. 
Laat ons bidden. 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
 
Barmhartige God, verhoor onze gebeden voor het welzijn 
van de kerk en alle mensen. Vernieuw ons geloof door uw 
Geest en schenk ons steeds weer nieuwe moed. Door 
Christus onze Heer. Amen. 
 
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht 
wordt de collecte gehouden. 
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♫ Tafellied: ZINGT GOD DE HEER  GvL. 562 
Zingt God de Heer, 
De almachtige Koning ter ere; 
Hij zal zijn volk als een herder 
in liefde regeren. 
Laat ons tezaam eren zijn heilige Naam, 
nooit zal de vijand ons deren. 
 
Looft God de Heer, die barmhartig 
ons leidt alle dagen; 
die ons op adelaarswieken 
ten hemel zal dragen, 
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt 
in alle tijden en plagen. 
 
Dank aan de herder, die zorgzaam 
en wijs ons wil leiden; 
die ons gezondheid geeft, 
vriendschap en gunstige tijden; 
in alle nood biedt Hij ons daag'lijks zijn Brood 
en schenkt ons kracht om te strijden. 
 
 Gebed over de gaven 
God van liefde, U bent de oorsprong van leven, 
van ons leven. U hebt Uw Zoon, 
die het mens geworden teken van liefde is, 
één van ons laten worden. 
Op de avond voor zijn lijden en dood 
vierde Hij de maaltijd samen met zijn  
meest vertrouwde volgelingen. 
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Hij nam toen brood en wijn 
en sprak daarover zijn Woord zo, 
dat ze werden tekenen van zijn aanwezigheid. 
Laat dit brood en deze wijn, 
waarover, in Zijn Naam,  diezelfde woorden 
worden uitgesproken worden tot  
bron van geestelijk voedsel voor het  
leven van alle dag,  
tot teken van zijn blijvende aanwezigheid. 
Laat ze ook vandaag weer worden 
tot woord van waarheid in ons en onder ons, 
tot voedsel ten leven. 
Wij vragen het door  Hem, die…  
 
Prefatie 
De Heer zal bij u zijn. 
 De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. 
 Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
 Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, 
om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, 
altijd en overal door Christus onze Heer. 
Die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, 
die opgestegen is ten hemel, voor hun ogen. 
Hij doet ons delen in de heerlijkheid 
die Hij van U, zijn Vader, heeft ontvangen. 
Vreugde om het paasfeest vervult ons, 
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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... 
 
Eucharistisch gebed 
God, onze Vader, 
wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt 
ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd 
voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om 
ons allen te redden. 
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 
 
Nooit willen wij vergeten 
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. 
Onze last maakte Hij tot de Zijne, 
zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
 
God, onze Vader, wij vragen U: 
zend over dit brood en deze wijn 
de kracht van uw heilige Geest; 
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden 
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn 
uur. 
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Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij 
hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen 
genomen, en zijn ogen opgeslagen 
naar U, God, zijn almachtige Vader, 
de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn 
leerlingen gegeven met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT 
DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U 
GEGEVEN WORDT . 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, 
de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen en het dankgebed, 
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 
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. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
A: Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
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Trouw aan dit woord, Vader 
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: 
zijn overgave in lijden en dood, 
de overwinning van zijn verrijzenis 
en de glorie van zijn hemelvaart; 
wij bieden U deze gaven aan, 
het levende brood en de heilzame beker, 
terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn 
komst in heerlijkheid. 
Zend nu, Vader , de Trooster en Helper in ons midden, 
uw heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.  
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. 
Raak ons met vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij. 
 
Vrijmoedig in deze Geest 
bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; 
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, 
aan onze bisschop Johannes, en aan allen 
die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld. 
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een 
bijzondere plaats innemen in ons hart en 
vergeet niet hen, 
die door de dood van ons zijn heengegaan. 
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Samen met heel uw volk, 
met de maagd Maria, de moeder van de Heer, 
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; 
samen ook met allen ter wereld, 
die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, 
erkennen wij uw grootheid 
en brengen wij U onze dank, 
door Jezus, uw Zoon, onze Heer.  
 
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 
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. 
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V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze  
Dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij 
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw 
Zoon. 
 
A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en 
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens     
God van liefde, 
Uw Woord Jezus heeft ons de verzekering gegeven 
dat vrede ons deel zal zijn. 
“Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u” 
heeft Hij ons verteld. 
Uw voor ons mens geworden liefde Jezus  
heeft ons ook beloofd, 
dat wij er niet alleen voor zullen staan, 
maar dat Hij Zijn Geest van Waarheid 
over ons zal laten komen. 
Geef ons de moed 
om in de voorbereiding op zijn komst 
ons al zo open te stellen  
voor de Geest van vrede, 
dat vrede in die mate ons deel wordt, 
dat het een uitstraling krijgt  
die anderen inspireert 
ook zelf vrede toe te laten.   
Moge die vrede met u allen zijn. 
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♫Lam Gods 
 
Uitnodiging tot communie: 
Jezus, mens geworden liefde van de Vader, 
U sprak over brood en wijn 
woorden uit die duidelijk maakten 
dat U wilde,  
dat Uw lichaam en bloed 
deel werden van ons lichaam en bloed, 
opdat ons leven zou worden 
uitdrukking van de liefde van Uw kinderen voor U 
En voor God, Uw Vader. 
Wij zijn gelukkig,  
dat wij hier samen mogen zijn 
om opnieuw die woorden te horen 
in Uw gastmaal, want zie: 
Dit is…. 
 

♫Communielied: WIJ ZOEKEN U. 
 
Wij zoeken U als wij samenkomen,  
hopen dat Gij aanwezig zijt,  
hopen dat het er eens van zal komen:  
mensen in vrede vandaag en altijd.  
 
Wij horen U in oude woorden,  
hopen dat wij Uw stem verstaan.  
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden  
waarheid en leven, de bron van bestaan.  
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Wij breken brood en delen het samen,  
hopen dat het wonder geschiedt,  
hopen dat wij op Hem gaan lijken  
die ons dit teken als spijs achterliet.  
 
Wij vragen U om behoud en zegen,  
hopen dat Gij ons bidden hoort,  
hopen dat Gij ons adem zult geven:  
geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 
  
 Slotgebed 
God, onze Vader, 
leer ons in eenvoud te leven, 
vol liefde voor elkaar, 
zoals de eerste christenen: 
eensgezind in het gebed en in het breken van het brood. 
Dan zal de wereld geloven in Hem 
die Gij gezonden hebt: Jezus Christus, onze Heer. 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en zegen 
We zijn samen geweest in de naam 
van uw mens geworden liefde  Jezus. 
We hebben zijn belofte gehoord, 
dat Hij zijn Geest zal zenden. 
Gesterkt hierdoor gaat ieder zijns weegs wetend, 
dat ook de zegen van God  
hem en haar zal vergezellen, De Vader, 
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♫ Slotlied: WIJ GROETEN U, O KONINGIN 
Wij groeten U, o koningin, o Maria: 
U Moeder vol van teed're min, o Maria: 
Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn, 
prijst met ons uw Koningin: 
Salve, salve, salve, Regina. 
 
O Moeder van barmhartigheid, o Maria: 
en troost in alle bitterheid, o Maria. refr. 
 
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. refr. 
 
Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria: 
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. refr. 
 
 


