
7e Zondag van Pasen  -  Jaar A 
HOOGMIS 10.00 UUR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mis: Bonifaciusmis 
m.m.v.: Thérèse, Joke en Sonja 
 

 

INTREDEZANG   ‘Wij treden biddend in uw licht’           (melodie LD 690)         

 

Wij treden biddend in uw licht, op U is onze hoop gericht,  

dat alles wat op aarde leeft te allen tijd uw liefde geeft. 
 

God, Vader, die van eeuwigheid, het heil der mensen hebt bereid,  

geef dat uw alverlossend woord in groot vertrouwen wordt aangehoord.  
 

God, Zoon, die door uw offerdood de deur naar 't leven weer ontsloot, 
wij vragen dringend altijd weer: Bewaar ons in uw liefde, Heer.  
 

God, goede Geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt, 
brengt allen saam en bewerk de eenheid van de christenkerk 
 
OPENINGSRITUS 

 
Ordo Missae Orde van Dienst 
(Zie Laus Deo 333 - 335) (Zie Laus Deo 255 - 258) 

 
KYRIE 
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GLORIA     EER AAN GOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.  

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.   
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.   

Refrein 
 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.   
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;  
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.   
Refrein 
 

Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.  
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.   
Refrein 

 
GEBED 

Heer, wees ons nabij en luister naar ons gebed; wij geloven dat de Verlosser van 

alle mensen met U is in de heerlijkheid; mogen wij ondervinden dat Hij ook met 
ons is tot aan de voleinding der wereld, zoals Hij zelf heeft beloofd, Jezus 

Christus, onze Heer. Die met U leeft en heerst. 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 
EERSTE LEZING  (Handelingen 1, 12-14) 

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen keerden de apostelen  van de Olijfberg 

naar Jeruzalem terug. Deze ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. Daar 
aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden: Petrus en 
Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteus, 

Jakobus, zoon van Alfeus, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. Zij 
allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met 
Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.   

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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ANTWOORDPSALM  uit psalm 27   (Zie Laus De 491) 
 

Refrein  ‘De Heer is mijn licht en mijn heil …’ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? 
De Heer is mijn burcht, mijn behoud: 
voor wie zou ik beducht zijn?  Refrein 
 

Dat éne vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen: 
daar te zijn in het huis van de Heer, 
al de dagen mijns levens.   Refrein 
 

Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
geef mij genadig antwoord. 
Gij zegt en mijn hart spreekt het na: ‘zoek mijn aanschijn’. 
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.  Refrein 
 
TWEEDE LEZING  (1 Petrus 4, 13-16) 

Dierbaren, Verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus; 
dan zult gij juichen van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. 

Prijst u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus: het is een teken dat 
de Geest der heerlijkheid, die de Geest van God is, op u rust. Zorgt dat niemand 
van u te lijden heeft als moordenaar of dief of boosdoener of aanbrenger. Maar 

wie als christen lijdt, moet zich niet schamen, maar God eren met die naam.  
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
ALLELUIA   (Joh. 14, 18) 

Alleluia. Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer. Ik ga, en Ik keer tot u 

terug, en uw hart zal zich verblijden. Alleluia. 
 
EVANGELIE  (Johannes 17, 1-11a) 

In die tijd sloeg Jezus  zijn ogen ten hemel en zei: “Vader, het uur is gekomen. 
Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht 
gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem 

gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God 
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en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt 

door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, 
verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de 
wereld bestond. Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de 

wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben 
uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U 

komt. Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, 
en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben 
uitgegaan, en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet 

voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U 
toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen 
verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl 

Ik naar U toe kom.”  Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
HOMILIE 
 
GELOOFSBELIJDENIS      
 
VOORBEDEN 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 

OFFERANDEZANG   ‘Ave Maria de Lourdes’ 
 
Als ik voor u neerkniel, mijn gebeden bij u breng 

weet ik steeds weer opnieuw dat gij mijn hart vervult. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Mogen wij hier brengen elke zorg en wens bij u, 

Moeder van God, neem dan ook hier onze lofzang aan. 
 

Moeder, hoor ons bidden, wil ons nemen bij de hand, 
op de weg naar uw Zoon, versterk de liefdesband. 



5 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE             (Laus Deo 262-263) 

 
GEBED OVER DE GAVEN 
Heer, neem de gebeden en gaven van uw gelovigen aan. Mogen wij door deze heilige 
viering eens komen tot uw heerlijkheid in de hemel. Door Christus onze Heer. 
 
PREFATIE  (II van Hemelvaart) 

Dominus vobiscum.  De Heer zij met U. 
Et cum spiritu tuo. En met uw geest. 
Sursum corda. Verheft uw hart. 

Habemus ad Dominum. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Gratias agamus Domino Deo nostro. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Dignum et iustum est. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Vere dignum et iustum est, aequum et 

salutare, nos tibi semper et ubique 

gratias agere: Domine, sancte Pater, 

omnipotens aeterne Deus: per 

Christum Dominum nostrum. Qui post 

resurrectionem suam omnibus 

discipulis suis manifestus apparuit, et 

ipsis cernentibus est elevatus in 

caelum, ut nos divinitatis suae 

tribueret esse participes. Quapropter, 

profusis paschalibus gaudiis, totus in 

orbe terrarum mundus exsultat.  

Sed et supernae virtutes atque 

angelicae potestates hymnum gloriae 

tuae concinunt, sine fine dicentes: 

 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, 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: 
 

SANCTUS  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Voorzang:  Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. 
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Voorzang:  Benedictus qui venit in Nomine Domini 
 

Refrein:    Hosanna . . . 

 
EUCHARISTISCH GEBED  

 
COMMUNIERITUS 

 
Ordo Missae Orde van Dienst 

(Laus Deo 344- 347) (Laus Deo 327 - 330) 
 

A.  PATER NOSTER  ONZE VADER 

Pater noster, Qui es in caelis, Sancti- 
ficetur nomen tuum. Adveniat regnum 

tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo 
et in terra. Panem nostrum 
quotidianum da nobis  hodie, et 

dimitte nobis debita nostra, sicut   
et nos dimittimus debitoribus nostris.  

Et ne nos inducas in tentationem:  
Sed libera nos a malo.  

 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. 

 
AGNUS DEI         LAM GODS 
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COMMUNIE 
 
COMMUNIE-TEKST  (Joh. 17, 22) 

(Zo sprak Jezus:) Ik bid U, Vader, dat zij één zijn zoals Wij één zijn. Alleluia. 
 
 
GEBED VOOR DE GEESTELIJKE COMMUNIE 
                 (van de H. Alphonsus Maria Liguori) 
 

 

Mijn Jezus, ik geloof dat U in het 

Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. 
 

Ik bemin U boven alles 

en wens U in mijn hart te verwelkomen. 
 

Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,  

vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. 
 

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de  

hemelse Vader. 
 

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van  
U gescheiden worden.  

Amen 
 
 

COMMUNIEZANG   ‘Laudate omnes gentes’ - Taizé   
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GEBED NA DE COMMUNIE 

God, onze Redder, verhoor ons: sterk ons door deze Eucharistie in het 
vertrouwen dat aan heel het lichaam van de Kerk de heerlijkheid te beurt zal 
vallen die al gegeven is aan haar Hoofd, Jezus Christus, onze Heer.  
 
 
SLOTRITUS 

 
MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 

 
GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL 

Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming 
tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God 

hem Zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf  
Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld 
rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. 

 
 

SLOTZANG  ‘Wees gegroet o sterre’                         (Laus Deo 1247) 
 

Wees gegroet o sterre, 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. 
 

Wees gegroet o sterre, wees gegroet van verre. 
Op uw zacht en zalig licht  

houden wij het oog gericht.  
Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 
 


