6e Zondag van Pasen
‘Geest van liefde’
17 mei 2020

Celebrant: Pastor F. Schyns
Acoliet Nico Koot
Cantor: Corrie van Os
Pianist: Dario ter Maat

Welkom
Op deze 6e 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.
Het is de meimaand, Mariamaand. We hebben afgelopen
woensdag een Mariaviering gehouden. We sluiten deze speciale
Mariaweek af met beelden en portretten van Maria, waarbij
geloofsverhalen worden verteld. Dit zenden we van 16.00 tot
16.15 uur uit, waarna de eucharistie begint.
Vanwege het afscheid van dominee P. Vellekoop, zal de directe
uitzending via RTV Stichtse Vecht niet om 10.00 uur, maar om
16.00 uur worden uitgezonden. Wel is de viering direct om 10.00
te volgen via Internet.
Donderdag is het Hemelvaartsdag. Om 10.00 uur is er een
uitzending van de viering. De misboekjes worden toegestuurd en
zijn vanaf dinsdag in de Mariakapel te vinden.
Locatieraad/Pastoraatsgroep, Maarssen
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Openingslied: Christus die verrezen is
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;
’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.
Broeders vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
Alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.
Broeders vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;
’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.
Broeders vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht
Begroeting
Schuldbelijdenis
Heer ontferm U (Mis der Lage Landen)
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Eer aan God
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.
Gebed
Eerste lezing: Handelingen 8: 5-8, 14-17
In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad 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 bezetene gingen 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 ontvangen de heilige Geest.
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Antwoordpsalm
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.
Tweede lezing : 1 Petrus 3: 15-18
Dierbaren, heiligt in uw hart Christus als de Heer. Weest altijd
bereid tot verantwoording aan alwie u rekenschap vraagt van de
hoop die in u leeft. Maar verdedigt u 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,
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de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen om ons tot God te
brengen. Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar
de Geest.
Alleluia

Evangelie: Johannes 14: 15-21
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als gij Mij liefhebt, zult he
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 mijn 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.”
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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,
-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
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Offerandelied: Aan wat op aarde leeft (GVL 575)
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Prefatie
Heilig (Mis der Lage Landen)
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Acclamatie

Onze Vader
Vredesgroet
Lam Gods (Mis der Lage Landen)

Uitnodiging tot de communie
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)

10

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.
Communie: Pianospel
Slotgebed
Zending en zegen

Slotlied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw
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