
          

    

 

 

ZESDE ZONDAG VAN PASEN 

 

                     

 

Openingslied  

Mocht er iemand van de aanwezigen muzikaal onderlegd zijn dan zou die persoon de zang kunnen leiden en zou men iets 

kunnen zingen uit de bekende kerkelijke gezangen of iets kunnen spelen op een instrument. Wees creatief!  

 
Kruisteken  

 In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. 
  
Begroeting  

De ouders of een van de aanwezigen die de woordviering gaat leiden (bedienaar) begroet de aanwezigen en legt in zijn eigen 

woorden uit waarom vandaag thuis wordt gebeden i.p.v. in de kerk. Dit is vooral zinvol in aanwezigheid van kinderen die 

misschien niet goed begrijpen waarom we niet naar de Mis mogen.  

  

Schuldbelijdenis  

De persoon die viering leidt nodigt de anderen uit om de schuldbelijdenis uit te spreken:  

 

Bedienaar:   

Broeders en zusters, belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God om dit sacrament goed 
te kunnen vieren:  

Allen:  Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, 
in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld; daarom smeek 
ik de heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij 
te bidden tot de Heer, onze God.  

Bedienaar:   

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot 
het eeuwig leven.  

Allen:  Amen 
 

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 zonde der wereld, aanvaard ons gebed 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons 
Want Gij alleen zijt de Heilige 
Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus 
met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

  

Openingsgebed    

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. Amen. 
  

Woord van God  

                

           

  
1e lezing: Hand., 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. 

Lector:  Zo spreekt de Heer  
Allen:   Wij danken God  
 

         

               
         



Antwoordpsalm: Ps. 66/65 

Refrein: Jubelt voor God, alle landen der aarde. 
 
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. 
 
Heel de aarde moet U aanbidden, 
bezingen uw heilige Naam. 
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht, 
ontstellende daden onder de mensen. 
 
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. 
 
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. 

 

2e lezing: 1 Petr. 3,15-18 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. 
 
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. 

Lector:  Zo spreekt de Heer  
Allen:   Wij danken God  
 
 
 

Evangelie: Joh. 14,15-21 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

 
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.” 

Lector:  Zo spreekt de Heer  
Allen:   Wij danken God  
 



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

 
 
 

Voorbeden 

Broeders en zusters richten wij ons vol vertrouwen met onze gebeden tot God, de almachtige Vader: 
 Voor allen die gedoopt zijn maar niet leven vanuit de genade van het doopsel: dat de Heilige 

Geest opnieuw over hen mag komen en hen mag bewegen tot echte navolging van Jezus.  
 Voor de wereld: dat zij ontvankelijk mag worden voor de geest van waarheid, gerechtigheid en 

vrede.   
 Voor allen die belasterd of uitgelachen worden om hun christelijk geloof: dat zij hun 

zachtmoedigheid niet verliezen, maar de kracht ontvangen verantwoording af te leggen van 
hun geloof. 

 Voor de zieken in ons midden: dat zij kracht en sterkte uit den hoge ontvangen.  
 Voor de intenties van onze parochiegemeenschap en voor onze overleden broeders en zusters: 

dat zij Gods heerlijkheid mogen binnengaan.  
Almachtige eeuwige God, Gij bemint hen die uw Zoon liefhebben en zijn geboden onderhouden. Wij 
bidden U: zend over ons de Helper, de Geest van de waarheid voor wie de wereld niet ontvankelijk is, 
en laat deze Geest ons leven bezielen. Amen. 
 
 

Geestelijke Communie  

Bedienaar: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:  
Allen:  

Onze Vader die in de hemel zijt;  
uw Naam worde geheiligd;  
uw rijk kome;  
uw wil geschiede op aarde  
zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren  
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade.  
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Bedienaar:  

Hierna zou de bedienaar de overige aanwezigen kunnen uitnodigen om de Geestelijke Communie te ontvangen in een 

moment van stilte en met een persoonlijk gebed om een gezamenlijk gebed waarin we vragen aan Jezus om Hem te mogen 

ontvangen en met Hem verenigd te mogen zijn zoals bij het ontvangen van de sacramentele Communie:  

Hierbij een voorbeeld voor dit gebedsmoment:  

Mijn Jezus, 
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament 
tegenwoordig zijt. 
Ik bemin U boven alles 
en wens U 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. 
Amen. 

          
Slotgebed en zegen:  

Ik stel voor om af te sluiten met het gebed die de bisschoppen ons hebben aangereikt voor deze tijd:  

 
Allen:  God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en 

lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het 
uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,  
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.  
 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen 
mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar 
bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de 
samenleving.  
 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt  
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.  
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven  
aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen  

 
Bedienaar:  De Heer schenke ons zijn zegen,  

Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot het eeuwig leven.  
 
(Hierbij kan iedereen het kruisteken maken)  

Allen:          Amen  
 
Slotlied 
Sluit weer met instrumentale muziek of een lied als het mogelijk is.  
 


