
          

    

 

 

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN 

 

(Spreek eerst af wie van de ouders of van de aanwezigen de woordviering gaat leiden. Hierna noem ik hem/haar bedienaar)  

 

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    

 God, Gij hebt ons verlost  
en tot uw geliefde kinderen aangenomen.  
Zie in uw goedheid naar allen die Gij als een vader bemint.  
Geef hun die in Christus geloven, de ware vrijheid  
en het erfdeel in het eeuwig leven. Amen. 
  
 

Woord van God  

Lees de drie lezingen van de betreffende zondag. Laat de kinderen ook een lezing voorlezen.  

Hierbij de lezingen van de vierde zondag van de Veertigdagentijd:  

  
1e lezing: Hand., Hand. 6,1-7 
Uit de Handelingen der Apostelen 

 
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 geest en wijsheid. 
Hen zullen wij dan  
met dit ambt bekleden, 
terwijl wij onszelf zullen 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. 

Lector:  Zo spreekt de Heer  
Allen:   Wij danken God  
 



Antwoordpsalm: Psalm 33/32 

Refrein: Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, 
  zoals wij op U vertrouwen. 
 
Jubelt, gerechtigen, voor de Heer, 
wie vroom is dient Hem te loven. 
Eert dan de Heer met citerspel, 
en speelt voor Hem op de harp. 
 
Oprecht is immers het woord van de Heer 
en al wat Hij doet is betrouwbaar. 
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, 
de aarde is vol van zijn mildheid. 
 
Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, 
hen die op zijn gunst vertrouwen; 
dat Hij hen redden zal van de dood, 
bij hongersnood hen zal voeden. 

 

2e lezing: 1 Petr. 2,4-9 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. 
 
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 heilige 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 bouwers 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 koninklijke 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. 

Lector:  Zo spreekt de Heer  
Allen:   Wij danken God  

Evangelie: Joh. 14,1-12 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

 
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 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 hem: 
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. 
Als gij 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.” 

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 als Gods eigen volk en zijn koninklijke priesterschap durven wij tot God te naderen 
en spreken wij ten beste voor allen die Gods hulp nodig hebben.  

 Voor de diakens van de Kerk: dat zij de bisschoppen en priesters bijstaan in het dienstwerk dat 
hun is en waartoe zij de Heilige Geest hebben ontvangen.  

 Voor de christenen van de Oosterse Kerken: dat zij in vrijheid mogen leven vanuit hun 
eerbiedwaardige tradities.  

 Voor allen die arm zijn, onderdrukt of vervolgd worden: dat God de verantwoordelijken 
beweegt om hun recht te verschaffen.  

 Voor allen die alleen en eenzaam zijn: dat mensen in hun omgeving zich hun lot aantrekken.  
 Voor onszelf: dat wij de eenheid bewaren, ons als levende stenen laten invoegen in de bouw 

van de geestelijke tempel en ons wijden aan de waarachtige eredienst in een heilig leven.  
 Voor de intenties van onze parochiegemeenschap en voor onze overleden: dat zij God van 

aangezicht tot aangezicht mogen aanschouwen.  
Almachtige eeuwige God, in uw huis is ruimte voor velen en uw Zoon heeft daar voor ons reeds een 
plaats bereid. Wij bidden U: leid ons veilig daarheen op de weg die uw Zoon ons wijst, bewaar ons in 
de waarheid die Hij openbaart en schenk ons het leven dat Hij voor ons verworven heeft. 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.  
 


