
 
 
 
 

 
 

Liturgie zaterdagavondviering 
16 mei 2020 

 
Celebrant: pastoor Henri  ten Have 

 
 
 
 

“Verkondigt  het  met  blijdschap  en  maakt  het  bekend,  verkondigt  het 
tot  aan  het  uiteinde  van  de  aarde:  de  Heer  heeft  zijn  volk  verlost.” 

Alleluia. 
  

 
 

INTREDELIED       GvL 621 
 
1/ Ik ben de wijnstok, mijn Vader de 
wijngaardenier; 
Gij zijt de ranken, dus blijft in Mij, 
Ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier. 
 
Zingt voor de Vader, de wijngaardenier, 
dus  blijft in Mij, Ik blijf in u, 
dan vindt Hij vruchten hier. 

2/ Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die 
werpt Hij weg; 
Zij moeten branden. Dus blijft in Mij, 
Ik blijf in u, - ‘t is waarheid wat Ik zeg. 
 
Zingt voor de Zoon, want Zijn woord is uw weg. 
Dus blijft in Mij. Ik blijf in u, 
‘t Is waarheid wat Ik zeg. 

      
 

3/ Laat dan Mijn woorden uw waarheid 
en uw leven zijn; 

Blijft in mijn liefde, zoals Ik in de Vader blijf 
gij zult vol vreugde zijn. 

 
Bidt om de Geest, om het brood en de wijn, 

en al wat gij de Vader vraagt, 
zal u gegeven zijn. 



Kyrie I        GvL 801 
 

Kyrie eléison 
Christe eléison 
Kyrie eléison. 

 
Gloria I        GvL 807 
 

Glória in excélsis Deo. 
 

Et in terra pax hominibus bonae voluntátis. // Laudámus te. //  Benedícimus te. // Adorámus te. // 
Glorificámus te. //  Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.// Dómine Deus Rex caeléstis, 

Deus Pater omnípotens. // Dómine Fili unigénite Iesu Christe. // Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius 
Patris. // 

 Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. // Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem 
nostram. // Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. //  

Quóniam tu solus Sanctus. // Tu solus Dóminus. // Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. // Cum Sancto 
Spiritu, in glória Dei Patris. 

 
Amen. 

 
COLLECTA-GEBED  
 
Almachtige God, geef dat wij deze blijde dagen 
ter ere van de verrijzenis van de Heer met 
toewijding vieren, om in alles wat wij doen te 
getuigen van hetgeen wij nu gedenken. 
 

Door onze Heer ...  Amen 

COLLECT-PRAYER  
 
Ever-living God, help us to celebrate our joy in 
the resurrection of the Lord and to express in 
our lives the love we celebrate. 
 
 

Through our  Lord… Amen 
 
EERSTE  LEZING         Hand.8,5;  8,14-17    

 Uit de Handelingen der Apostelen. 
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. 
Allen: Wij danken God. 

 

FIRST  READING             Acts 8,5;   8,14-17 

 
Philip went down to a city of Sama'ria, and 
proclaimed to them the Christ. And the 
multitudes with one accord gave heed to what 
was said by Philip, when they heard him and saw 
the signs which he did. For unclean spirits came 
out of many who were possessed, crying with a 
loud voice; and many who were paralyzed or 
lame were healed. So there was much joy in that 
city. 1Now when the apostles at Jerusalem 
heard that Sama'ria had received the word of 
God, they sent to them Peter and John, who 
came down and prayed for them that they might 
receive the Holy Spirit. 
For it had not yet fallen on any of them, but they 
had only been baptized in the name of the Lord 
Jesus.  
Then they laid their hands on them and they 
received the Holy Spirit. 
 
 

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



TUSSENPSALM  66 (65) 
 
Refrein: Jubelt voor God, alle landen der aarde. 
 
1/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. 
Refrein 
 
2/Heel de aarde moet U aanbidden, 
bezingen uw heilige Naam. 
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht, 
ontstellende daden onder de mensen. 
Refrein 

 
 
 
 
3/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. 
Refrein 
 
4/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. 
Refrein 
  

 
TWEEDE LEZING       1 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 uzelf 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. 
Allen: Wij danken God. 

SECOND READING    1 Peter 3, 15-18 

 
 
But in your hearts reverence Christ as Lord. 
Always be prepared to make a defense to any 
one who calls you to account for the hope that is 
in you, yet do it with gentleness and reverence; 
and keep your conscience clear, so that, when 
you are abused, those who revile your good 
behavior in Christ may be put to shame.  
For it is better to suffer for doing right, if that 
should be God's will, than for doing wrong.  
For Christ also died for sins once for all, the 
righteous for the unrighteous, that he might bring 
us to God, being put to death in the flesh but 
made alive in the spirit. 
 

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

 
 
 
 
 
 
VERS  VOOR  EVANGELIE    GvL 249 
 

Alleluia. “Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn Woord onderhouden, zegt de Heer; en Wij zullen tot 
Hem komen.” Alleluia. 

 
Alleluia. “If anyone loves  me he will keep my word, and my Father will love him, and we shall come 

to him.” Alleluia. 
 
 
 
 

 



EVANGELIE             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 de 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. 

Allen: Wij danken God. 

GOSPEL                  John 14, 15-21 

 
 
"If you love me, you will keep my 
commandments. And I will pray the Father, and 
he will give you another Counselor, to be with 
you for ever, even the Spirit of truth, whom the 
world cannot receive, because it neither sees 
him nor knows him. 
You know him, for he dwells with you, and will be 
in you. I will not leave you desolate; I will come 
to you. Yet a little while, and the world will see 
me no more, but you will see me; because I live, 
you will live also. In that day you will know that I 
am in my Father, and you in me, and I in you. He 
who has my commandments and keeps them, 
he it is who loves me; and he who loves me will 
be loved by my Father, and I will love him and 
manifest myself to him." 
 

 
The Gospel of the Lord. 

All: Praise to the Lord, Jesus Christ. 
 
 
 
EVANGELIE – ACCLAMATIE    GvL 249 
 
 
 
HOMILIE   
 
GELOOFSBELIJDENIS     Credo I 
 

Credo in unum Deum. 
 

Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. //  
 

Et in unum Dóminum Jesum Christum, Fílium Dei, unigénitum. // Et ex Patre natum  ante ómnia 
sáecula. // Deum de Deo, Lumen de Lúmine, Deum verum de Deo vero. // Génitum, non factum, 

consubstantiálem Patri per quem ómnia facta sunt. // Qui propter nos hómines, et propter nostram 
salútem descendit de caelis. //  Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Maria Virgine  et homo factus 
est. // Crucifixus étiam pro nobis: sub Póntio Piláto passus et sepúltus est. // Et resurréxit tértia die, 
secúndum Scriptúras. //  Et ascéndit in caelum: Sedet ad déxteram Patris. //  Et íterum ventúrus est 

cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis. //   
 

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procedit. // Qui cum Patre et 
Fílio simul adorátur et conglorificátur;  qui locútus est per prophétas. //   

Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. // Confiteor unum baptísma in 
remissiónem peccatórum. //   

 
Et expécto resurrectiónem mortuórum //  Et vitam ventúri saeculi.// 

 
Amen. 

 



 
  
 
VOORBEDE       GvL 362     
 
OFFERANDELIED     GvL 403  (Melodie GvL 425) 
 
1/ Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
 

2/ Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij Zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

 
 
 
PREFATIE  
Sanctus I        GvL 813  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dóminus Deus Sábaoth; 

Pleni sunt cæli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 

Benedíctus, qui venit in nómine Domini. 
Hosánna in excélsis.  

EUCHARISTISCH GEBED    
     
Pater noster      GvL 820 
 

Pater noster, qui es in caelis, 
Sanctificétur nomen tuum. 

Advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, 
Sicut in caelo et in terra. 

Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie, 
et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; 
et ne nos indúcas in tentatiónem, 

sed libera nos a malo. 
 
 

Quia tuum est regnum, 
et potéstas, 

et glória in sáecula. 
 

Amen 
 
 
 

 
 
VREDEWENS 



Agnus Dei I       GvL 821 
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pácem.  
 
COMMUNIE 
 
 

“Dit  zegt  de  Heer:  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.  Alleluia.” 
 

COMMUNIELIED      Ave Maria 
 

“Ad unam vocem cum organo” // auctore:  Hubert Cuypers 
 

 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Almachtige, eeuwige God, in Christus’ 
verrijzenis herstelt Gij ons: Gij wekt ons op tot 
het eeuwige leven. Laat het Paasmysterie 
overvloedig vrucht in ons dragen en vervul ons 
van de kracht van dit heilzame voedsel. 
 

Door Christus onze Heer… Amen. 

PRAYER AFTER THE COMMUNION 
 
Almighty and ever-living Lord, you restored us to 
life by raising Christ from death. 
Strengthen us by this Easter sacrament; may we 
feel its saving power in our daily life. 
 
 

Through our Lord…Amen 
 
MEDEDELINGEN  
  
ZEGEN 
  
SLOTLIED        Wees gegroet, o sterre. 
 
1/ Wees gegroet o sterre,  
wees gegroet van verre. 
Aan de hemel blinkt uw licht  
in het bange vergezicht. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 
 
 
2/ Als de golven stijgen,  
hoger, hoger dreigen, 
schijn dan veilig voor ons uit,  
gun de zee geen droeve buit.  
Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 

3/ Als in donk’re luchten 
wij naar u verzuchten, 
laat de wolken heind’en ver, 
voor u vluchten, morgenster. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria! 
 
 
4/ Wees gegroet o sterre,  
wees gegroet van verre. 
Op uw zacht en zalig licht  
houden wij het oog gericht.  
Wees gegroet, wees gegroet, Maria 

 

 


