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Welkom  
 
Op deze 5e 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 gedenken dat deze week in 
het bijzonder met een geloofsverdieping in Kockengen die we van 
10.00 tot 10.15 uur uitzenden.  
Komende woensdag 13 mei is er om 19.00 uur een Mariaviering 
die we uitzenden vanuit de H.Hart kerk in Maarssen en we sluiten 
deze week komende zondag af met een geloofsverdieping over 
beelden en portretten van Maria, die gelovigen in de kerk hebben 
gebracht en waar ze hun verhaal bij vertellen. 
 
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 (Markusmis) 
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Eer aan God (Markusmis) 

 
 
 
 
 

 
Gebed 
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Eerste lezing: Handelingen 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. 
 
Antwoordpsalm 
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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 heilig 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 bouwlieden 
hebben afgekeurd, die is de hoeksteen geworden, maar ook een 
steen waaraan zij zich stoten, een rots waarover zij struikelen. Zij 
stoten zich, omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen; en 
daartoe waren zij ook bestemd. Maar gij zijt een uitverkoren 
geslacht, een koninklijk 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. 
 

 
 
Evangelie: Johannes 10: 1-10 
 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn 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 
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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: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand 
komt tot de Vader tenzij door Mij. Als ge 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. 
 
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, 
-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 
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gemeenschap van de heiligen; -de vergeving van de zonden; -de 
verrijzenis van het lichaam; -en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede 

 
 
 
Offerandelied: Be Thou My Vision (Bob Chilcott) 
 
Be Thou my Vision, O Lord of my heart; 
Be all else but naught to me, save that Thou art; 
Be Thou my best thought in the day and the night, 
Both waking and sleeping, Thy presence my light.  
 
Be Thou my Wisdom, and Thou my true Word; 
Be Thou ever with me, and I with Thee, Lord; 
Be Thou my great Father, and I Thy true son; 
Be Thou in me dwelling, and I with Thee one. 
 
Be Thou and Thou only the first in my heart   
O Sovereign of heaven, my treasure Thou art;   
Great heart of my own heart, what ever befall   
Still be Thou my vision     
O Ruler of all      
 
Wees Gij mijn uitzicht, Heer van mijn hart 
Wees alle behalve niets voor mij, 
Zo veilig als Gij zijt 
Wees dag en nacht mijn beste gedachte 
In slapen en waken bent u mijn licht. 
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Wees mijn wijsheid, mijn ware woord. 
Wees altijd bij mij Heer, en ik zal bij U zijn. 
Wees mij grote Vader, ik ben uw ware zoon 
Wees in mij, wees één met mij. 
 
Wees U, en U alleen, de eerste in mijn hart 
O Heerser van de hemel, mijn rijkdom. 
Groot hart van mijn eigen hart, wat er ook gebeurt 
Wees altijd mijn uitzicht 
O Heerser van alles 
 
Prefatie 
 
Heilig (Markusmis) 
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Acclamatie 
 

 
 
Onze Vader 
 
Vredesgroet 
 
Lam Gods (Markusmis) 

 
 
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) 
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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: Panis Angelicus 
 
Ave Maria (F.Schubert)  
 
Ave Maria! Jungfrau mild 
Erhöre einer Jungfrau Flehen 
Aus diesem Felsen starr und wild 
Soll mein Gebet zu dir hinwehen 
Wir schlafen sicher bis zum Morgen 
Ob Menschen noch so grausam sind 
O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen 
O Mutter, hör ein bittend Kind! 
Ave Maria! 
 
Ave Maria! Reine Magd! 
Der Erde und der Luft Dämonen 
Von deines Auges Huld verjagt 
Sie können hier nicht bei uns wohnen 
Wir woll'n uns still dem Schicksal beugen 
Da uns dein heil'ger Trost anweht 
Der Jungfrau wolle hold dich neigen 
Dem Kind, das für den Vater fleht 
Ave Maria! 
 
Slotgebed 
 
Zending en zegen 
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Slotlied: Wij groeten u, o Koningin (GVL 555) 

 


