
EUCHARISTIEVIERING / HOLY EUCHARIST 
5de zondag van Pasen / 5th Sunday of Eastern 

10-05-2020 
Celebrant: pr. Henri ten Have 

Orgel: Hetty Gelderman-Tersteeg 
Zang: Hans Gelderman 

 

INTREDELIED / ENTRANCE SONG: Gekomen is uw lieve Mei, Maria 

Gekomen is uw lieve Mei, Maria 
en op het veld de bloemensprei, Maria 

bloemen die we plukken gaan nu ze rijk te bloeien staan 
ave, ave Maria voor u, de Vrouwe van de Mei, Maria! 

 
Wij knielen ‘s avonds voor uw beeld, Maria 

U wijden wij ons onverdeeld, Maria 
met de bloemen en de zang en wij bidden, zingen lang 

ave ave Maria tot gij uw gunsten aan ons deelt, Maria! 
 

Zo helder schijnt het witte licht, Maria 
de kaarsen op uw lief gezicht, Maria 

goedig  ziet gij op ons neer als een moeder goed en teer 
ave ave Maria uw ogen steeds op ons gericht, Maria! 

 

BOETERITUS / PENITENTIAL ACT: Heer, ontferm U (GvL 221 – Marcusmis) 
Heer, ontferm U over ons. (2x) 

Christus, ontferm U over ons. (2x) 
Heer, ontferm U over ons. (2x) 

 
EER AAN GOD / GLORY TO GOD: Eer aan God (GvL 231 – Marusmis) 

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
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; 
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. 

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. Amen. 
 

COLLECTA-GEBED  
God, Gij hebt ons verlost en tot uw 

geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw 
goedheid naar allen die Gij als een vader 

bemint. Geef hun die in Christus geloven, 
de ware vrijheid en het erfdeel in het 

eeuwig leven. Door onze Heer Jezus 

Christus, uw Zoon . . . 

COLLECT-PRAYER  
Almighty ever-living God, constantly 

accomplish the Paschal Mystery within us, 
that those you were pleased to make 

new in Holy Baptism may, under your 
protective care, bear much fruit and come 

to the joys of life eternal. Through our 

Lord Jesus Christ, your Son, …. 

 

 



EERSTE LEZING: Hand. 6, 1-7 
Toen in die dagen het aantal leerlingen 

steeds toenam, begonnen de Hellenisten 
tegen de Hebreeën te morren, omdat bij 

de dagelijkse ondersteuning hun 
weduwen achtergesteld werden. De 

twaalf riepen nu de leerlingen in 
vergadering bijeen en zeiden: 'Het past 

niet dat wij het woord Gods verwaarlozen 
door de zorg voor de ondersteuning. Ziet 

dus uit, broeders, naar zeven mannen uit 

uw midden, van goede faam, vol van 
geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met 

dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf 
blijven wijden aan het gebed en de 

bediening van het woord.' Dit voorstel 
vond instemming bij de gehele 

vergadering en zij kozen Stefanus, een 
man vol geloof en heilige geest, Filippus, 

Próchorus, Nikánor, Timon, Parmenas en 
Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. 

Dezen werden aan de apostelen 
voorgedragen, die na gebed hun de 

handen oplegden. Het woord Gods 
breidde zich uit en het aantal leerlingen in 

Jeruzalem vermeerderde sterk; ook een 

groot aantal priesters gaf zich gewonnen 
aan het geloof. 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

FIRST READING: Acts 6:1-7 
About this time, when the number of 

disciples was increasing, the Hellenists 
made a complaint against the Hebrews: 

in the daily distribution their own widows 
were being overlooked. So the Twelve 

called a full meeting of the disciples and 
addressed them, 'It would not be right for 

us to neglect the word of God so as to 
give out food you, brothers, must select 

from among yourselves seven men of 

good reputation, filled with the Spirit and 
with wisdom; we will hand over this duty 

to them, and continue to devote 
ourselves to prayer and to the service of 

the word'. The whole assembly approved 
of this proposal and elected Stephen, a 

man full of faith and of the Holy Spirit, 
together with Philip, Prochorus, Nicanor, 

Timon, Parmenas, and Nicolaus of 
Antioch, a convert to Judaism. They 

presented these to the apostles, who 
prayed and laid their hands on them. 

The word of the Lord. 
All: Thank be to God. 

 

 
 

TUSSENZANG: Psalm 33 

Refr: Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, 
zoals wij op U vertrouwen. 

1/ Jubelt, gerechtigen, voor de Heer, 
wie vroom is dient Hem te loven. 

Eert dan de Heer met citerspel, 
en speelt voor Hem op de harp.          Refr 

2/ Oprecht is immers het woord van de 
Heer en al wat Hij doet is betrouwbaar. 

Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, 
de aarde is vol van zijn mildheid.        Refr 

3/ Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, 
hen die op zijn gunst vertrouwen. 

Dat Hij hen redden zal van de dood, 

bij hongersnood hen zal voeden.        Refr 

RESPONSORIAL PSALM 32 

Response: May your love be upon us, 
o Lord, as we place all our hope in you. 

1/Ring out your joy to the Lord,o you just; 
for praise is fitting for loyal hearts.  

Give thanks to the Lord upon the harp, 
with a ten-stringed lute sing him songs.  R 

2/ For the word of the Lord is faithful 
and all his works to be trusted. 

The Lord loves justice and right 
and fills the earth with his love.              R 

3/The Lord looks on those who revere him 
on those who hope in his love, 

to rescue their souls from death, 

to keep them alive in famine.                 R  

 

 



TWEEDE LEZING: 1 Petrus 2, 4-9 
Dierbaren, treedt toe tot de Heer, de 

levende steen, door de mensen 
verworpen, maar uitverkoren en kostbaar 

in het oog van God. Laat ook uzelf als 
levende stenen voegen in de bouw van de 

geestelijke tempel. Draagt als een heilige 
priesterschap geestelijke offers op, die 

welgevallig zijn aan God door Jezus 
Christus. Daarom staat er in de Schrift: 

'Ik leg in Sion een steen, een uitverkoren, 

kostbare hoeksteen. En wie op Hem 
vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld.' 

Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. 
Maar voor de ongelovigen geldt: 'De steen 

die de bouwers hebben afgekeurd, die is 
de hoeksteen geworden,' maar ook 'een 

steen waaraan zij zich stoten, een rots 
waarover zij struikelen.' Zij sloten zich, 

omdat zij het woord weigeren te 
gehoorzamen; en daartoe waren zij ook 

bestemd. Maar gij zijt een uitverkoren 
geslacht, een koninklijke priesterschap, 

een heilige natie, Gods eigen volk, 
bestemd om de roemruchte daden te 

verkondigen van Hem die u uit de 

duisternis heeft geroepen tot zijn 
wonderbaar licht. 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

SECOND READING: 1 Petrus 2:4-9 
He is the living stone, rejected by men but 

chosen by God and precious to him; set 
yourselves close to him so that you too, 

the holy priesthood that offers the 
spiritual sacrifices which Jesus Christ has 

made acceptable to God, may be living 
stones making a spiritual house. As 

scripture says: See how I lay in Zion a 
precious cornerstone that I have chosen 

and the man who rests his trust on it will 

not be disappointed. That means that for 
you who are believers, it is precious; but 

for unbelievers, the stone rejected by the 
builders has proved to be the keystone, a 

stone to stumble over, a rock to bring 
men down. They stumble over it because 

they do not believe in the word; it was the 
fate in store for them. But you are a 

chosen race, a royal priesthood, a 
consecrated nation, a people set apart to 

sing the praises of God who called you out 
of the darkness into his wonderful light. 

The word of the Lord.     
All: Thank be to God. 

 
ACCL: Halleluja (GvL 249) 

Halleluja, hallelujah, hallelujah. 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven; Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij. 

 

EVANGELIE: Johannes 14, 1-12 
In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: 

'Laat uw hart niet verontrust worden. Gij 
gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het 

huis van mijn Vader is ruimte voor velen. 
Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben 

gezegd, want Ik ga heen om een plaats 
voor u te bereiden. En als Ik ben 

heengegaan en een plaats voor u heb 
bereid, kom Ik terug om u op te nemen 

bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik 

ben. Gij weet waar Ik heenga en ook de 
weg daarheen is u bekend.' Tomas zei tot 

Hem: 'Heer, wij weten niet waar Gij 
heengaat: hoe moeten wij dan de weg 

kennen?' Jezus antwoordde hem: 'Ik ben 
de weg, de waarheid en het leven. 

Niemand komt tot de Vader tenzij door 

GOSPEL: John 14:1-12 
Jesus said to his disciples: 'Do not let 

your hearts be troubled. Trust in God still, 
and trust in me. There are many rooms in 

my Father's house; if there were not, I 
should have told you. I am going now to 

prepare a place for you, and after I have 
gone and prepared you a place, I shall 

return to take you with me; so that 
where I am you may be too. You know 

the way to the place where I am going.' 

Thomas said, 'Lord, we do not know 
where you are going, so how can we 

know the way?' Jesus said: 'I am the 
Way, the Truth and the Life. No one can 

come to the Father except through me. If 
you know me, you know my Father too. 



Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij 
ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij 

Hem en ziet gij Hem.' Hierop zei Filippus: 
'Heer, toon ons de Vader; dat is ons 

genoeg.' En Jezus weer: 'Ik ben al zo lang 
bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? 

Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge 
dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft 

ge niet dat Ik in de Vader ben en de 
Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, 

spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de 

Vader die, blijvend in Mij, zijn werk 
verricht. Gelooft Mij: Ik ben in de Vader 

en de Vader is in Mij. Of gelooft het 
anders omwille van de werken. Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal 
ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, 

grotere dan die zal hij doen, omdat Ik 
naar de Vader ga.' 

 
Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

From this moment you know him and 
have seen him.' 

Philip said, 'Lord, let us see the Father 
and then we shall be satisfied'. 'Have I 

been with you all this time, Philip,' said 
Jesus to him 'and you still do not know 

me? To have seen me is to have seen 
the, Father, so how can you say, "Let us 

see the Father"? Do you not believe that I 
am in the Father and the Father is in me? 

The words I say to you I do not speak as 

from myself: it is the Father, living in me, 
who is doing this work. You must believe 

me when I say that I am in the Father 
and the Father is in me; believe it on the 

evidence of this work, if for no other 
reason. I tell you most solemnly,  

whoever believes in me will perform the 
same works as I do myself, he will 

perform even greater works, because I 
am going to the Father. 

The Gospel of the Lord. 
All: Praise to the Lord, Jesus Christ. 

 

ACCL: Halleluja (GvL 249) 
 

HOMILIE / HOMILY 
 

GELOOFSBELIJDENIS / CREED: Ik geloof in God (GvL 271) 
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 heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,  

die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

vandaar 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 vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen. 

 
VOORBEDE / PRAYER OF THE FAITHFULL  

ACCL: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. (GvL 361) 
 

OFFERANDELIED / OFFERTORY SONG: Immaculata Gij leliereine 
Immaculata Gij leliereine, 

van eeuwige reinheid beminlijke Bruid. 
‘k Wil mij met lichaam en ziel aan U wijden, 

U kies ik heden tot Moeder mij uit. 
Reinste, door eng’len en mensen bemind. 

Immaculata, bescherm uw kind. Immaculata, bescherm uw kind. 

 
Moeder ik vrees voor de loerende vijand, 

Voor duizend gevaren die dreigen van ver. 



Moeder ‘k heb angst voor de nakende toekomst. 
Toon Gij u immer, mijn lichtende Ster. 

Tot ik in ‘t strijden de zege verwin. 
Immaculata, bescherm Uw kind. Immaculata, bescherm uw kind. 

 
Moeder bewaar mij voor boosheid en zonden, 

Behoud mijne ziele onschuldig en rein, 
Wil mij geleiden in leven en sterven, 

Laat mij een vurig Mariakind zijn. 
Tot in de hemel ik, Moeder, u vind. 

Immaculata, bescherm Uw kind. Immaculata, bescherm uw kind. 
 

GEBED OVER DE GAVEN  

Heer, door de heilige uitwisseling van 
gaven in dit offer laat Gij ons delen in het 

ene, hoogverheven goddelijk leven. Wij 
bidden U: geef dat wij, als ingewijden in 

uw waarheid, een leven leiden dat U 
waardig is. Door Christus onze Heer. 

PRAYER OVER THE OFFERINGS 

O God, who by the wonderful exchange 
effected in this sacrifice have made us 

parakers of the one supreme Godhead, 
grant, as we have come to know your 

truth, we may make it ours by a worthy 
way of life. Through Christ our Lord. 

 

PREFATIE / PREFACE (GvL 281) 
 

HEILIG / HOLY: Heilig (GvL 291 – Marcusmis) 
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 III / EUCHARISTIC PRAYER (GvL 729) 

Verkondiging: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. (GvL 302) 

 
ONZE VADER / OUR FATHER (GvL 322) 

Pr: Laten wij nu bidden tot God, onze Vader, 
  met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

Allen: 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 leid ons niet in beproeving; maar verlos ons van het kwade. 
Pr: 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. 
Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

 
VREDEWENS 

 
LAM GODS / LAMB OF GODS: Lam Gods (GvL 331 – Marcusmis) 

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. 

 



COMMUNIE 
 

COMMUNIELIED / COMMUNION SONG: Daar bloeid' ene lelie 
Daar bloeid' ene lelie met zuiverlijke pracht. 

Voor eeuwen en tijden in't diepst van Gods gedacht. 
Zij was toch zo schone! Zij bloeide toch zo blank! 

Er looft haar naar weerde noch mens noch eng'lenzang. 
 

Vandaag is die lelie, zo menig eeuw verbeid, 
op aarde gesproten in reine heerlijkheid. 

't Zijt gij, o Maria, o lelie eeuwig schoon, 
Gods bruid en Gods dochter en Moeder van Gods Zoon. 

 
Al d'engelenkoren begroeten heden d'aard; 

zij heeft hun, o wonder, een Koningin gebaard! 

O hemelse lelie, gij zijt onz' eeuw'ge roem, 
gij zijt van de wereld de vlekkeloze bloem.  

 

GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, wij vragen U: blijf in uw goedheid 
uw volk nabij. Help ons afstand te doen 

van het oude om een nieuw leven te 
leiden, nu Gij ons hebt ingewijd in uw 

heilige mysteries. Door Christus onze 
Heer. 

PRAYER AFTER THE COMMUNION 

Graciously be present to your people, we 
pray, O Lord, and lead those you have 

imbued with heavenly mysteries to pass 
from former ways to newness of life. 

Through Christ our Lord. 

 

MARIAHULDE aan het Maria-altaar 

LIED: Ave Maria (Joseph Güttler) 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. 

Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 

nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 
 

MEDEDELINGEN / ANNOUNCEMENTS 
 

ZEGEN / BLESSING (GvL 341) 

 
SLOTLIED / RECESSIONAL HYMN: Maria gezegende Vrouwe (“Maria van Renkum”) 

Maria gezegende vrouwe hier als Moeder van Toevlucht vereerd 
zie ons knielen vol vertrouwen 

voor uw beelt’nis reeds eeuwen geëerd  
Refrein: Mari,a gij kent onze vreugde, 

Maria, gij kent onze pijn, 
Moeder van Renkum buig U tot ons. 

Wij willen uw kinderen zijn. 
 

Uw Zoon uit de doden verrezen 
heeft U hoog in de hemel gekroond 

waar gij zetelt smekende Almacht 
die de mensen het Jezuskind toon  

Refrein 

 
 

Dus buig u goedgunstig, Maria 
als een moeder doet over ons neer 

want wij allen werden herboren 
één in Jezus uw Zoon onze Heer 

Refrein 


