
HUISLITURGIE: ZESDE ZONDAG VAN PASEN 

Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld, 16 mei 2020. 

 
 
 

1. OPENINGZANG: ZINGT JUBILATE (GvL 563) 

 
Zingt Jubilate voor de Heer, hemel en aarde, looft uw Vader. 
Heiligen, engelen, mens en dier, sterren en stenen, Jubilate! 
 
Zingt Jubilate dat is goed, vogels en vissen, licht en water, 
bloemen en bomen, vlees en bloed, lichaam en geest zingt Jubilate! 
 
Zingt Jubilate voor de Zoon, dat Hij de hemel heeft verlaten. 
Dat Hij de zonden heeft verzoend, Jezus Messias, Jubilate! 
 
Zingt Jubilate voor de Geest, offert de vogel Geest uw adem. 
Dat Hij uw hart met vuur geneest, wees God indachtig, Jubilate! 

 (t. W. Barnard; m. F. Mehrtens) 

 

2. INLEIDING  

+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen 

In de dagen van Pasen leidt het evangelie van Johannes ons terug naar 
de tijd vóór Pasen. Jezus is zich bewust van zijn naderend einde en Hij 
bereidt zijn leerlingen voor op het afscheid. Hij wil dat zijn leerlingen 
zijn weg van liefde gaan navolgen. Hij wil hen daarvoor kracht geven 
zodat ze niet verloren raken maar vol vertrouwen zijn werk en 
boodschap van liefde uitdragen. 
 
Daar over lezen en mediteren we vandaag in het licht van Pasen. 
Heeft u thuis ook uw paaskaarsje aangestoken?   
 
 

3. ALLELUJA 

Als iemand Mij liefheeft zal hij Mijn woord onderhouden en wij zullen 
tot hem komen. 
 
    



 
 



4. OVERWEGING 
 

Johannes heeft in zijn Evangelie een toespraak beschreven, gehouden 
door Jezus, bij zijn laatste maaltijd met zijn leerlingen. We horen daar 
onder andere: ‘Ik ben de deur, de Goede Herder, de ware weg, de 
wijnstok’. En we horen indrukwekkende woorden over de wereld, 
dienen, liefhebben, over zijn afscheid en de helper die de Vader zal 
zenden.  
 
Het evangeliegedeelte dat we vandaag lezen is een stukje uit die 
toespraak. ‘Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden.’ En aan 
het einde ervan: ‘Wie mijn geboden kent en zich er aan houdt, die 
heeft mij lief.’ God liefhebben en het onderhouden van de geboden – 
komt bijna op hetzelfde neer.   
 
Met zijn naderend afscheid voor ogen wil Jezus zijn leerlingen steun 
bieden. Hij zal hen een Helper geven. In die Geest van waarheid zal Hij 
met de leerlingen verbonden blijven. 
 
Wanneer ik in het Johannes-evangelie blader en lees denk ik: die 
waarheid, dat is dat God ons liefheeft, dat God dicht bij ons is. Dat 
laat Jezus, het mens-geworden Woord van God, ons zien. Op allerlei 
momenten laat God mensen niet alleen. 
 
De leerlingen die Jezus volgden op zijn tocht naar Jeruzalem zagen het 
in zijn liefdevolle optreden: de Samaritaanse vrouw, de overspelige 
vrouw, die man bij de stadspoort, de blindgeborene, wanneer Hij brood 
en vis deelt, bij zijn liefde voor Lazarus en zijn zussen. De leerlingen 
zagen het en maakten het mee: Jezus liet mensen niet vallen. Zijn 
liefde is niet voor leerlingen, voor ons, alleen. Anderen worden in die 
liefde in zijn manier van leven betrokken. Wij betrekken anderen in die 
liefde door onze manier van leven en samenleven.  
 
Wat kun je nu nog mooier hebben? Leven in het geloof en vertrouwen 
dat God dicht bij je is en van je houdt. Dat kan je toch niet voor jezelf 
houden! Maar wanneer Jezus ten hemel op stijgt, de leerlingen verlaat, 
hoe zal het dan zijn? Er is zo veel te doen! Kunnen we dan nog geloven 
zoals Hij zegt: ‘Ik ben in de Vader; jullie in Mij en Ik in jullie.’ 
 
Jezus verzekert vandaag dat Hij een Helper zal schenken. Hij zal de 
heilige Geest zenden. Dan zullen we echt weten dat God mensen niet 
laat vallen.  



Op de eerste dag van Pasen konden de gesloten luiken en deuren de 
aanwezigheid van Jezus Christus niet tegen houden. Zo hoorden we 
eerder al lezen. En met Pinksteren zullen de deuren naar de 
buitenwereld open gaan en gaan de leerlingen naar buiten, dankzij die 
heilige Geest. 
 
Nu leven velen van ons, u misschien ook wel, op deze dagen wat 
teruggetrokken in huis, ramen en deuren gesloten bij wijze van 
spreken. We ontvangen even geen anderen en gaan niet zo maar naar 
buiten.  
 
Echter, die ware Geest weet de weg naar ons hart te vinden, dié 
deuren kunnen open. De Geest maakt de waarheid zichtbaar: God heeft 
elk mensenkind lief. En de Geest helpt ons dat uit te dragen. Samen, 
met elkaar. 
 
 

5. LIED: DE HEILIGE GEEST (GvL 589) 
 
Voorzang 
De heilige Geest, de helper die de Vader in mijn naam u zenden zal. 
Hij zal u alles weet te binnen brengen wat Ik u heb gezegd.  
 
Refrein 

Zend ons uw heilige Geest. 
 
Wie mij liefheeft, onderhoudt mijn woorden. — Refrein 
 
Wie mij liefheeft, zal door mijn Vader worden bemind. — Refrein 
 
Ik ga heen, maar ik keer tot u terug. — Refrein 
 
Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. — Refrein, Voorzang, Refrein 
 
 (t. H. Oosterhuis; m. B. Huijbers) 

 
 

6. VOORBEDE 
 

Voorzang 
Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook  
Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. 
 



Acclamatie: Kom, adem ons open 
 
Laten we bidden tot God, 
die ons geest en liefde schenkt op onze levensweg: 
 
Voor ons allen: 
dat we onze ogen, oren en ons hart durven openstellen 
voor uw aanwezigheid en uw woord; 
Voor bestuurders, politici, leiders: 
dat ze in hun hart en in hun werk ruimte maken voor ieders eigenheid. 
 

Laten we zingend bidden: kom adem ons open 
 
Voor alle Christenen: 
dat ze open blijven en in doen en laten durven getuigen 
dat alle mensen U ter harte gaan; 
Voor uw kerk wereldwijd: 
dat  ondanks de opgelegde beperkingen 
verbondenheid mag blijven in woord en daad; 
 

Laten we zingend bidden: kom adem ons open 
 
Voor allen in nood,  
door aanslagen, geweld, ziekte, spanning of Coronacrisis: 
dat er begrip mag zijn en hoop; 
Voor mantelzorgers, thuiszorg, artsen en verpleegkundigen 
en de vele vele anderen die in deze dagen onmisbaar werk verrichten: 
dankbaar zijn we voor hun goede zorgen voor velen. 
 

Laten we zingend bidden: kom adem ons open 
 
Voor pastoor Broeders: dat geduld en rust hem goed mogen doen. 
 
Bidden we met medeparochianen voor al wat hen ter harte gaat.  
 
 

• Parochiekern De Goede Herder —— Voor de onlangs overleden parochianen: 
Jo Vlasveld, Arie Wassenburg, Jan Ensing. —— Voor Simon Honselaar, Riet 
van Vliet, Jan Straathof, Nel en Jan Zandbergen. Ria Tacx-van Kampen, Lies 
en Adriaan Vreeburg, Dick van der Hulst, Jeanette van de Laar-van den 
Heuvel. —— Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart. 

  



• Parochiekern H. Laurentius —— Voor de overleden armen en weldoeners van 

de parochie. —— Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Paul Ammerlaan, Lies de 

Groot-Beltzer, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne 

Kerkvliet-van Eijk, Marianne Hoogervorst, Leo Oudshoorn. 

 Laten we zingend bidden: kom adem ons open 
 
God, U kent onze dankbaarheid en onze nood. 
Laat ons uw zorgzaamheid ervaren. 
Dat durven we U vragen  
en daarom bidden we met de woorden die Jezus ons heeft gegeven:  
 
 

7.  HET GEBED DES HEREN 
 

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. 
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid, Amen 
 
 

8. VREDESWENS 
 

In de Heer Jezus ligt onze vrede. 
Dat die vrede om ons en in ons mag zijn. 
Wensen we dit elkaar en anderen toe. 
 
     

9. KONINGIN DES HEMELS 
 

Koningin des hemels, verheugt U, alleluja; 
omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja, 
verrezen is zoals Hij gezegd heeft, alleluja. 
Bid God voor ons, alleluja. 
Verblijd en verheugt u, maagd Maria, alleluja. 
Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja. 



 
Laten wij bidden: 
God, U hebt de wereld waardig bevonden deze te verblijden  
door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus; 
wij smeken U, dat ook wij  
tot de vreugde van het eeuwig leven mogen komen.  
Door Christus onze Heer. Amen 
 
 
    10. ZEGENBEDE EN ZENDING 
 
Tel geen dagen, maar zorg dat de dagen tellen!  
Samen komen we erdoor. 
 
Ga dan nu verder de zondag in, volg Zijn weg in vrede. 
Bidden we dat God ons daartoe mag zegenen. God, die wij noemen: 
Vader, Zoon en heilige Geest, Amen 
 
 
    11. SLOTZANG: IEDERE TIJD OPNIEUW (GvL 154) 
 

Antifoon 

Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade  
naar allen die eerbiedig met Hem leven, 
want geweldig is mijn God. 

 
Ik zing van ganser harte voor de Heer, 
Ben opgetogen om mijn God en Redder, 
Want Hij had oog voor mij, zijn dienares, 
Maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd. 
 
Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen 
Dat Hij zo grote dingen aan mij deed, 
En alle eeuwen stemmen met mij in: 
De Heer is machtig en zijn Naam is heilig. 
 

Antifoon 

 
Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade 
Naar allen die eerbiedig met Hem leven; 
Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed, 
Al onze eigenwaan ontmaskert Hij. 
  



Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen, 
Arme en kleine mensen maakt Hij groot. 
Wie honger hebben geeft Hij overvloed, 
En rijken stuurt Hij heen met lege handen. 
 
 Antifoon 

 
Altijd is Hij zijn volk nog trouw gebleven. 
Altijd bezorgd om Israel, zijn dienstknecht. 
Zo had Hij het beloofd aan onze Vaderen, 
Aan Abraham en aan zijn volk voorgoed 
 
Eer aan de Vader, aan de Zoon en aan de Geest, 
Nu en altijd, door al de eeuwen. Amen! 
 
 Antifoon 

 
 (t. H. Oosterhuis; m. I. de Sutter) 

 


