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Welkom  
 
Op deze 4e 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 father Dave. 
 
Locatieraad/Pastoraatsgroep, Maarssen 
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Openingslied: Zingt God de Heer, de almachtige  

 
 
 
Begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
 
Kyrie eleison (Tambling)  
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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.  
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Handelingen 2: 14a,36-41 
 
Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren en 
verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten: “Voor 
heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan, dat 
God die Jezus die gij gekruisigd hebt, tot Heer en Christus heeft 
gemaakt.” Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden 
tot Petrus en de overige apostelen: “Wat moeten we doen, 
mannen broeders?” Petrus gaf hun ten antwoord: “Bekeert u en 
ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot 
vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest 
ontvangen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en alle mensen, 
waar dan ook, zovelen de Heer onze God zal roepen.” Met nog 
vele andere woorden legde hij getuigenis af, en hij vermaande 
hen: “Redt u uit dit ontaarde geslacht.” Die zijn woord aannamen 
lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen 
zich aansloten.   
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Antwoordpsalm 
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Tweede lezing : 1 Petrus 2: 20b-25 
 
Dierbaren, geduldig verdragen wat gij te lijden hebt om uw goede 
daden, dat is het wat God behaagt. Het is ook uw roeping, want 
Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij 
moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en 
in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als Hij gescholden werd, 
schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen 
dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig 
oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het 
kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en 
gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen.  
Want gij waart verdwaald als schapen, maar nu zijt ge bekeerd tot 
de herder en behoeder van uw zielen.  
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Evangelie: Johannes 10: 1-10 
 
In die tijd zie Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door 
de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, 
hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is 
de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De 
schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun 
naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten 
heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, 
omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze niet 
volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze de 
stem van vreemden niet kennen.” Deze gelijkenis vertelde Jezus 
hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen. 
Een andere keer zei Jezus tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór Mij zijn gekomen, 
zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen 
geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij 
worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt 
alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben 
gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed. 
 
Alleluia 
 
Homilie 
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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 

 
 
 
Offerandelied: 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. 
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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. 
 
Sanctus (Tambling) 
 
Acclamatie 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader 
 
Agnus Dei (Tambling) 
 
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) 
 
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. 
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Communielied: Ik zal er zijn  
 
Als je eenzaam bent of in het duister 
denk dan aan mij en roep mijn naam 
Als geen mens je kent en niemand luistert 
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan 
 
Als een vriend wil ik je dragen  
alle dagen, ik zal er zijn. 
Als een ster in donk’re nachten 
zal ik wachten, ik zal er zijn. 
 
Wees niet bang voor de stilte om je heen 
Wees niet bang, ik laat je niet alleen 
Als een vriend wil ik je dragen 
alle dagen, ik zal er zijn 
 
Drukt de hele wereld op je schouders  
en spoken zorgen door je hoofd 
Er is iemand die je kunt vertrouwen, 
die van je houdt en die echt in jou gelooft 
 
Als een vriend wil ik je dragen 
alle dagen, ik zal er zijn. 
Als een ster in donk’re nachten 
zal ik wachten, ik zal er zijn. 
 
Wees niet bang voor de stilte om je heen 
Wees niet bang, ik laat je niet alleen 
 
Als een vriend wil ik je dragen 
alle dagen, ik zal er zijn. 
Als een ster in donk’re nachten 
zal ik wachten, ik zal er zijn. 
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Alle dagen 
Ik zal er zijn 
 
Slotgebed 
 
Zending en zegen 
 
Slotlied: U kennen, uit en tot U Leven 

 


