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Hartebrugkerk, Leiden  //  Eucharistieviering zondag 22 mei 2022  -  11:15 uur 
Zesde zondag van Pasen (jaar C) 
 
voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm 
m.m.v. Projectkoor "Missa ritmica" uit het Hartebrugkoor, onder leiding van Theo Goedhart 
Jan Verschuren -  orgel 
René Spierings - djembé 
 
Orgelmuziek: Danse rythmique - Ronald de Jong 
 
Introitus: Jesaja 48, 20; Psalm 66 
Vocem iucunditatis annuntiate, et audiatur, alleluia: nuntiate usque ad extremum terrae: liberavit Dominus 
populum suum, alleluia. 
Ps. Iubilate Deo omnis terra: psalmum dicite nomini eius, date gloriam laudi eius. 

Verkondigt het met blijdschap en maakt het bekend, verkondigt het tot aan het uiteinde van de aarde: de 
Heer heeft zijn volk verlost. Alleluia. 
Ps. Jubelt voor God, alle landen der aarde, bezingt de heerlijkheid van zijn Naam en brengt Hem uw 
hulde. 

 
Begroeting 
 
Boeteact en Heer, ontferm U 
 
Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden om het heilig mysterie van de Eucharistie waardig te 
kunnen vieren. 
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. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig 
leven. Amen. 
 
Het projectkoor zingt de vaste gezangen uit de Missa ritmica van Theo Goedhart. 
 
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 
 
Gloria! Eer aan God in den hoge 
en vrede op aarde 
voor mensen van zijn welbehagen. 
Wij loven U, wij vereren U, 
wij zegenen U, wij verheerlijken U, 
wij danken U voor uw heerlijkheid, 
O Heer, God, Koning des hemels, 
God, onze Vader almachtig. 
O Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Messias, 
o Heer, God, Lam van God, Zoon van de Vader, 
die de zonden der wereld wegdraagt, 
ontferm U over ons, 
die de zonden der wereld wegdraagt, 
hoor ons gebed. 
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Gij die gezeten zijn ter rechterhand van God de Vader, 
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt heilig, 
Gij alleen de Heer, 
Gij Allerhoogste, 
o Jezus Messias, 
met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader! 
Amen. 
 
Collecta-gebed 
 
L i t u r g i e   v a n   h e t   W o o r d 

 
Eerste lezing:  Handelingen 15, 1-2. 22-29 
In die dagen verkondigden enige mensen die van Judea waren gekomen, aan de broeders de leer: “Indien 
ge u niet naar Mozaïsch gebruik Iaat besnijden, kunt ge niet gered worden.” Toen hierover onenigheid 
ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en 
Barnabas en enkele andere leden van de gemeente op met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten 
in Jeruzalem te gaan. Deze besloten samen met de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen 
en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen: Judas, bijgenaamd Barsabbas en Silas, mannen van 
aanzien onder de broeders, en hun het volgende schrijven mee te geven: “De apostelen en de oudsten 
zenden hun broederlijke groet aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Daar wij 
gehoord hebben dat sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen 
hebben verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen, hebben wij eenstemmig 
besloten enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen, in gezelschap van onze dierbare Barnabas en 
Paulus, mensen die zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij 
hebben dus Judas en Silas afgevaardigd, die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen. De heilige Geest 
en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke: namelijk u 
te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van verstikt vlees en van ontucht. Als gij 
uzelf daarvoor in acht neemt zal het u goed gaan. Vaarwel !” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Alleluia 1: Johannes 16, 28 
Alleluia. Exivi a Patre, et veni in mundum: iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem. 
Ik ben uitgegaan van de Vader en in de wereld gekomen; weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.  
 
Tweede lezing: Apokalyps 21, 10-14. 22-23 
Een engel bracht mij, Johannes, in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige Stad, Jeruzalem, 
terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde, stralend van de heerlijkheid Gods; zij schitterde als het 
kostbaarste gesteente en als kristalheldere jaspis. De Stad was omringd door een zeer hoge muur met 
twaalf poorten en aan de poorten stonden twaalf engelen; namen waren daarop gegrift, de namen van de 
twaalf stammen van Israël. Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden, drie op het zuiden en 
drie op het westen. En de stadsmuur had twaalf grond-stenen en daarop stonden de twaalf namen van de 
twaalf apostelen van het Lam. Maar een tempel zag ik er niet, want God, de Heer, de Albeheerser is haar 
tempel zoals ook het Lam. En de Stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de luister van God 
verlicht haar en haar lamp is het Lam. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Alleluia 2:  Johannes 14, 26 
Alleluia. Spiritus Sanctus docebit vos quaecumque dixero vobis. 
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De heilige Geest zal u alles leren, wat Ik u gezegd heb.  
 
Evangelielezing  Johannes 14, 23-29 
De Heer zij met u. – En met uw geest. 
Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes.  – Lof zij U, Christus. 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader 
zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft, 
onderhoudt mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij 
gezonden heeft. Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest die de Vader in mijn 
Naam zal zenden, Hij zal u alles Ieren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. Vrede Iaat Ik u 
na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of 
kleinmoedig worden. Gij hebt Mij horen zeggen: ‘Ik ga heen maar Ik keer tot u terug’. Als Gij mij zoudt 
liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het 
gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Koor: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen! 
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis – Credo 1 
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et 
in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; 
per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis: sub 
Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, 
sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum 
Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et 
conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam 
venturi saeculi. Amen. 
 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en 
onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de 
Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met 
de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel 
neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens 
geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is 
verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de 
Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen 
einde. Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de 
profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving 
van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. 
Amen. 
 
Voorbede 
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E u c h a r i s t i s c h e   l i t u r g i e 

 
Bereiding van de gaven 
 
Koormuziek: Psalm 42 - Christiaan Winter 
(vrije) tekstbewerking: Sytze de Vries 
 
Dorstig snakkend 
hees van schreeuwen 
afgesneden, losgelaten. 
 
Jij onvindbaar 
enkel nog 
een flard geweten 
echo van 
een ver verleden. 
Feest was Jij  
nu niets dan donker 
diepgestoken eenzaamheid. 
 
Overweldigd 
door een stortvloed, 
fundamenten losgerukt 
met het water 
aan de lippen 
en op drift naar 
god weet waar..... 
 
Als een dopeling 
herboren, 
rechte rug en opgetogen 
zing ik mij 
het lied te binnen 
dat bijna met mij 
onderging. 
 
De wanhoop afgelegd, 
word Jij 
mijn vrijgeleide 
en niemand kan 
mij Jou ontstelen. 
 
Ik voel het licht 
als nieuwe huid, 
mijn hart hervindt 
bij Jou 
zijn maat, zijn rust. 
  
Pr. Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. 
A.  Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen. 
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Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.   
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van 
heel zijn heilige Kerk. 
 
Gebed over de gaven 
 
Eucharistisch gebed 
 
De Heer zij met u. – En met uw geest. 
Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. – Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
(Prefatie V van Pasen) Vg. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en genezing te 
vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, maar vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons 
paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Door de offergaven van zijn eigen lichaam aan het kruis heeft Hij de 
oude offers tot voltooiing gebracht. Hij heeft zichzelf aan U gegeven terwille van ons heil, priester, altaar en 
offerlam tegelijk. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen; vreugde vervult de 
engelen in de hemel, de machten en krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: 
 
koor: 
Heilig, heilig, heilig, 
o Heer van alle machten, 
hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge! 
Gezegend die daar komt in de naam van de Heer! 
Hosanna in den hoge! 
 
(Eucharistisch gebed VI) 
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. 
Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden 
hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken 
zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. 
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor 
heel ons leven ten einde toe. Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden 
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen – Hij zegende U, Hij brak het  en gaf het 
aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u 
gegeven wordt. 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt deze beker 
en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat 
voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 
Voorganger: Mysterium fidei. 
Allen: Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Voorganger: Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien – die 
Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal 
– uw rechterhand – en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood dat 
wordt gedeeld. 
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Wij bidden U: zend uw Geest in ons, die over deze aarde gaat – en maak ons tot een volk dat recht doet om 
gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die 
woningen bouwen voor uw stad van vrede; 
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden. 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar N., 
onze paus, N., onze bisschop, en met alle bisschoppen. 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, de apostelen, martelaren en al 
uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en 
brengen wij U onze dank. 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de 
eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.  
A. Amen. 
 
Gebed des Heren 
Aangespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:   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.  
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 
barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien 
naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredesritus 
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u". Let niet op 
onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk. Vervul uw belofte: geef  vrede in uw naam en maak ons één, 
Gij die leeft in eeuwigheid. – Amen. 
De vrede des Heren zij altijd met u. – En met uw geest. 
Wenst elkaar de vrede. 
 
Breken van het brood 
Koor: 
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, geef ons uw vrede. 
 
Communie 
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld.   
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
(Gebed om geestelijke communie)  Heer Jezus Christus,  wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele 
aanwezigheid.  Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,  opdat wij verrijkt zullen 
worden door uw Goddelijke Genade.  Jezus, kom en leef in ons, geef aan onze ziel een waar en levend 
geloof,  een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid,  door ons volgens uw Goddelijke Wil te laten 
leiden.  Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt  door deze geestelijke 
communie.   Amen. 
 
COMMUNIO  Johannes 14, 15-16 
Spiritus Sanctus docebit vos, alleluia: quaecumque dixero vobis, alleluia, alleluia. 

De Heilige Geest zal u leren, alleluia, alles wat Ik u gezegd heb, alleluia, alleluia.  
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(koor) Epistelmotet "Niemand heeft ooit God aanschouwd" (1 Joh. 4:12) - Theo Goedhart  
Niemand heeft ooit God aanschouwd; 
indien wij elkander liefhebben, 
blijft God in ons, 
en zijn liefde 
is in ons volmaakt geworden. 
Niemand heeft ooit God aanschouwd. 
 
aansluitend (orgel) Ludium ex D - Aart de Kort (organist: Theo Goedhart) 
 
Gebed na de communie 
 
Mededelingen 
 
S l o t r i t e n 

 
Zegen 
Pr  God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost en tot zijn kinderen heeft gemaakt, 
 moge u de vreugde van zijn zegen schenken. 
A Amen. 
Pr  Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft, 
 moge u doen delen in de erfenis van het eeuwig geluk. 
A Amen. 
Pr  Moge u die door geloof en doopsel met de Heer verrezen zijt, door een heilig leven 
 met Hem verenigd worden in zijn hemels vaderland. 
A Amen.  
Pr Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
A Amen. 
 
Wegzending 
Pr Gaat nu allen heen in vrede.   
A   Wij danken God. 
 
Orgelmuziek:  Festival Toccata - Percy Eastman Fletcher 


