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Welkom  
 
Op deze 3e zondag van Pasen heten wij u welkom in onze 
geloofsgemeenschap. Allen die meekijken, meebidden, 
meezingen wensen wij een mooie viering. Hoewel niet samen 
willen we zoveel mogelijk gemeenschappelijk de eucharistie 
vieren.  
 
In dit misboekje zijn de liederen en de lezingen opgenomen, zodat 
u echt mee kunt vieren.  
Het misboekje is u digitaal toegezonden. Fysieke exemplaren 
liggen op vrijdagmorgen op het secretariaat van de H.Hart 
geloofsgemeenschap van 10.00 tot 11.30 uur en vanaf 
donderdagmiddag in de Mariakapel. 
Het misboekje is ook digitaal toegezonden aan alle secretariaten 
van de geloofsgemeenschappen. 
 
Wanneer u mensen weet die graag een boekje ontvangen, maar 
niet via email verbonden zijn, geeft u dan een emailadres op of 
neem een fysiek boekje voor die persoon mee. 
 
Voorafgaand aan deze viering, van 10.00 tot 10.15 uur, wordt er 
een geloofsgesprek uitgezonden met leden van het 
Parochiebestuur. 
 
Locatieraad/Pastoraatsgroep, Maarssen 
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MEIMAAND  -  MARIAMAAND 
Van oudsher is de meimaand 
Mariamaand in de katholieke kerk. 
Elke ontmoeting met Maria is ook een 
ontmoeting met haar zoon Christus. 
Daarmee sluit de Mariaverering in 
mei nauw aan bij de Paastijd die tot 
Pinksteren duurt.  Ook in onze kerk 
zal de Mariakapel in de komende 
maand extra bezocht worden voor 
gebed, voorspraak, zegening, 
bloemen en een kaarsje. 
 
Juist in deze tijd willen we aandacht 
geven Maria en haar voorspraak 
vragen door het inrichten van een  MARIATAFEL.  Achter in de 
kerk, bij de Mariakapel zetten we een tafel  neer  waarop  allerlei 
devotionalia worden uitgestald, uw devotionalia. We denken 
daarbij aan Mariabeeldjes, iconen, rozenkransen, Mariakaarten, 
armbandjes, kaarsenhouders, wijwaterbakjes enzovoort. 
 
Wij vinden het mooi als er een  MARIATAFEL komt van, door en 
voor parochianen. U kunt vanaf 28 april uw devotionalia afgeven 
op het secretariaat (op dinsdagmorgen, donderdagmorgen en 
vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 11.30 uur). Vermeldt 
ook uw naam en telefoonnummer er bij dan zorgen wij dat het 
een mooie en veilige plaats krijgt in de kerk en dat iedereen er 
vanuit de Mariakapel van kan genieten (en tijdens de tv 
uitzendingen).  
 
De Mariaviering is op woensdag 13 mei om 19.00 uur en te zien 
via KERK TV en RTV Stichtse Vecht.  
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Openingslied: De Heer is waarlijk opgestaan (GVL 424) 
 
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluja. 
Nu breekt de nieuwe morgen aan, alleluja. 
Want Jezus, onze Koning groot, alleluja, 
verrees in glorie van de dood, alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluja, 
de schepping is om U verblijd, alleluja. 
De morgen van de eerste dag, alleluja, 
zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
De Heer herwon zijn heerschappij, alleluja, 
Hij maakt ons in zijn liefde vrij, alleluja. 
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluja, 
Zijn woord en Brood zijn onze spijs, alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Schuldbelijdenis 
 
Heer ontferm u (Sionsmis)  
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Gloria 
 
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 zonder der wereld, aanvaard ons gebed; Gij, zie zit 
aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij 
alleen zijt de Heilige Gij allen de Heer, gij alleen de allerhoogste 
Jezus Christus, met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de 
Vader. Amen.  
 
 
Eerste lezing: Handelingen 2: 14,22-32 
 
Op de dag van Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en 
verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten: “Gij 
allen, joodse mannen en bewoners van Jeruzalem, weet dit wel en 
luistert aandachtig naar mijn woorden. Jezus de Nazoreeër was 
een man wiens zending tot u van Godswege bekrachtigd is. Gij 
kent immers zelf de machtige daden, wonderen en tekenen, die 
God door Hem onder u heeft verricht. Hem, die volgens Gods 
vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, hebt gij 
door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood.  
Maar God heeft Hem ten leven opgewekt na de strikken van de 
dood te hebben ontbonden; want het was onmogelijk dat Hij 
daardoor werd vastgehouden. Doelend op Hem toch zegt David: 
De Heer had ik voor ogen, altijd door, Hij is aan mijn rechterhand, 
opdat ik niet zou wankelen; daarom is er blijdschap in mijn hart en 
jubelt mijn mond van vreugde; ja, ook mijn lichaam zal rust vinden 
in hoop, omdat Gij mijn ziel niet over zult laten aan het dodenrijk 
en uw heilige geen bederf zult laten zien. Wegen ten leven hebt 
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Gij mij doen kennen, Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw 
aanschijn. Mannen broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van 
de aartsvader David, dat hij gestorven en begraven is; we hebben 
immers zijn graf bij ons tot op deze dag. Welnu, omdat hij een 
profeet was en wist, dat God hem een eed gezworen had, dat Hij 
een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen, zei hij 
met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus, dat 
Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn lichaam het 
bederf niet heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen verrijzen en 
daarvan zijn wij allen getuigen.” 
 
 
Antwoordpsalm 

 
 
Tweede lezing : 1 Petrus 1: 17-21 
 
Dierbaren, God die gij aanroept als Vader, is ook de onpartijdige 
rechter over al onze daden; koestert daarom ontzag voor Hem, 
zolang gij hier in ballingschap leeft. Gij weet dat gij niet met 
vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het 
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zinloze bestaan dat gij van uw vaderen had geërfd. Gij zijt verlost 
door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of 
gebrek, dat uitverkoren was voor de grondlegging der wereld, 
maar eerst op het einde der tijden is verschenen, om uwentwil.  
Door Hem gelooft gij in God, die Hem van de doden opgewekt en 
Hem de heerlijkheid gegeven heeft; daarom is uw geloof in God 
tevens hoop op God.  
 
Alleluia 
 
Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften, doe ons hart branden 
terwijl Gij tot ons spreekt. 
 
Evangelie: Lucas 24: 13-35 
 
In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar 
een dorp, dat Emmaüs heette en dat ruim elk kilometer van 
Jeruzalem lag. Zij spraken met elkaar over alles wat was 
voorgevallen. Terwijl zij zo aan het praten waren en van 
gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en liep met hen 
mee. Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen. Hij 
vroeg hun: 'Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met 
elkaar voert?' Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. Een van 
hen, die Kleopas heette, nam het woord en sprak tot Hem: 'Zijt Gij 
dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar 
dezer dagen gebeurd is?' Hij vroeg hun: 'Wat dan?' Ze 
antwoordden hem: 'Dat met Jezus de Nazarener, een man die 
profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God en 
heel het volk; hoe onze hogepriester en overheidspersonen Hem 
hebben overgeleverd om ter dood te laten veroordelen en hoe zij 
Hem aan het kruis hebben geslagen. En wij leefden in de hoop, 
dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! Maar met dit al is 
het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Wel hebben 
een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht; ze 
waren in de vroegte naar het graf geweest, maar hadden zijn 
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lichaam niet gevonden en kwamen zeggen, dat zij ook nog een 
verschijning van engelen hadden gehad, die verklaarden dat Hij 
weer leefde. Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf 
gegaan en bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar 
Hem zagen ze niet.' Nu sprak Hij tot hen: 'O onverstandigen, die 
zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten 
gezegd hebben! Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn 
glorie binnen te gaan?' Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun 
uit al de profeten wat in al de Schriften op Hem betrekking had.  
Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, maar Hij deed 
alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem aan: 'Blijf bij ons, 
want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.' Toen ging Hij 
binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij 
het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu 
gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij verdween 
uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: 'Brandde ons hart niet 
in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften 
ontsloot?' Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem 
terug. Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep 
bijeen. Deze verklaarden: 'De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan 
Simon verschenen.' En zij van hun kant vertelden wat er 
onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan 
het breken van het brood.   
 
Alleluia 
 
Homilie 
 
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 heilige Geest, -geboren 
uit de maagd Maria, -die geleden heeft onder Pontius Pilatus, -is 
gekruisigd, gestorven en begraven, -die nedergedaald is ter helle, 
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-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 

 
 
 
Offerandelied: Aanbidt en dankt (GVL 401) 
 
Aanbidt en dankt uw Vader, God, die leeft van eeuwigheid.  
Aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid. 
Verkondigt Hem en loof zijn Naam, bezingt zijn wondermacht. 
Dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht. 
 
Aanbidt en dankt de Koningszoon, die in de wereld kwam 
en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam.  
Nu nodigt Hij zijn mensen uit op ’t grote koningsfeest.  
En waar Hij leeft aan Vaders hand, daar heerst een goede geest. 
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Sanctus (Sionsmis) 

 
 
 
Acclamatie 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
 
Onze Vader 
 
Agnus Dei (Sionsmis) 

 
 
 
Uitnodiging tot de communie 
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Gebed Geestelijke Communie 
“er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de 
Vader zullen aanbidden in geest en waarheid” (Joh 4:23) 
 
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament 
tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart 
te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid 
ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, 
alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. 
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. 
 
Communielied: Heel de aarde jubelt en juicht (GVL psalm 67’) 
 
Refr. Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia! 
 
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,  
loven zijn machtig beleid, 
omdat Hij steeds op wondere wijze 
alles bestuurt in gerechtigheid. Refr. 
 
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen, 
toont ons zijn aanschijn van licht, 
Hij gaat ons voor op alle wegen, 
heeft uit de zonde ons opgericht. Refr. 
 
Hij is de God, die ons verblijde, 
die onze nood heeft verstaan; 
doe ons een hemels Paasmaal bereide 
en zonder vrees door de wereld laat gaan. Refr. 
 
Laat alle volken uw almacht vrezen, 
aller lof zij U gewijd. 
Laat, Heer, uw naam bezongen wezen, 
in aller eeuwen eeuwigheid. Refr. 
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Slotgebed 
 
Zending en zegen 
 
Slotlied: Eens als de bazuinen klinken (GVL 434) 
 
Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is Uw pleit beslecht. 
 
Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt Uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken, 
dat Gij alles richten zult, 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 
Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hoofdstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 
 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist'ren, heden, 
komt voor eens  
en komt voor goed. 


