
Je vindt op verschillende plaatsen de link naar Youtube voor de 

Taizéliedjes. Dus laat ons nogmaals vanop afstand samen bidden… 

 

7e PAASZONDAG 

 

Kruisteken 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

Heer, open mijn hart voor uw Geest die troost en sterkt.  

Geef mij een woord van hoop en vrede. 

 

Openingslied: O Vieni Spirito Creatore  

https://www.youtube.com/watch?v=3a5uJOlSmKw 

 

 
 

Psalm 27 met tussendoor Wait for the Lord 

https://www.youtube.com/watch?v=wRyM7L0HF3s 

 

 
 

Psalm 27 

De Heer is mijn licht en mijn leidsman, 
wie zou ik vrezen; 
De Heer is de schuts van mijn leven, 
voor wie zou ik bang zijn? 
 Eén ding slechts vraag ik de Heer, 
 meer zal ik niet wensen: 
 dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef. 
 Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren, 
 zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. 
Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem, 
heb medelijden en wil mij verhoren. 
Tot U spreekt mijn hart, naar u zie ik op, 
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. 
      Eer aan de Vader en de Zoon 
      en de Heilige Geest, 
      zoals het was in het begin en nu en altijd, 
      tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Alleluia: Alleluia 11 van Taizé  

https://www.youtube.com/watch?v=zu0Jh4W-SRI 
 

 
 

Vers voor het evangelie: 

Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer; Ik ga, en Ik keer tot u 

terug, en uw hart zal zich verblijden. 

 

Alleluia: Alleluia 11 van Taizé  

https://www.youtube.com/watch?v=3a5uJOlSmKw
https://www.youtube.com/watch?v=wRyM7L0HF3s
https://www.youtube.com/watch?v=zu0Jh4W-SRI


Evangelie (Joh. 17, 1-11a) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Johannes 

1           In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en bad: 

`Vader, het uur is gekomen! 

Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijkt. 

2           Laat Hem, krachtens de macht die U Hem gegeven hebt over 

alle mensen, eeuwig leven schenken aan al degenen 

die U aan Hem hebt toevertrouwd. 

3           Eeuwig leven!  

Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God, 

leren kennen, en ook degene die U gezonden hebt: Jezus Christus. 

4           Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen 

dat U Mij te doen hebt gegeven. 

5           Verheerlijk Mij nu, Vader, aan uw zijde, en bekleed Mij met de 

heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld bestond. 

6           Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen uit de wereld, 

die U Mij had toevertrouwd. 

Ze waren van U, en U hebt hen aan Mij toevertrouwd. 

Ze hebben uw woord ter harte genomen. 

7           Nu erkennen ze dat alles wat U Mij gegeven hebt, van U komt. 

8           Want de woorden die U Mij gegeven had, heb Ik aan hen 

doorgegeven, en zij hebben die aangenomen: ze hebben naar 

waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan; ze hebben geloofd dat U 

Mij hebt gezonden. 

9           Voor hen bid Ik. Niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij 

hebt toevertrouwd bid Ik, omdat ze de uwen zijn. 

10         Al het mijne is trouwens het uwe en al het uwe is het mijne 

en zo is in hen mijn heerlijkheid zichtbaar geworden. 

11         Ik ben al niet meer in de wereld, maar zij, zij blijven in de 

wereld achter, terwijl Ik naar U toe kom. 

  KBS Willibrord 1995 

 

 

Alleluia: Alleluia 11 van Taizé  

 

 

Bezinning          In Gods gezelschap 

 

Bidden is niet hoog van de toren blazen, 

niet een langdradig en moeizaam gebeuren. 

Soms is het vragen om kracht bij ziekte 

of om een steuntje in de rug bij een examen. 

Op een ander moment is bidden een klacht. 

“Waarom moest mij dat overkomen?” 

“Waarom laat iedereen mij in de steek?” 

Bidden is: je levensverhaal 

onder Gods ogen brengen. 

Het is zoeken naar een oer-vertrouwen, 

naar een fundament voor je leven. 

Maar bidden is ook in stilte verwijlen 

bij de harmonie in je eigen leven. 

Het doet je dankzeggen voor het goede 

dat je zomaar mag ontvangen. 

Al biddend worden we ons bewust 

van het lijden van mensen, van onze wereld. 

Ingekeerd in onszelf gaan ons de ogen open. 

De droom van God, dat alles goed is, 

wordt voor ons een nieuwe opdracht. 

Bidden sluit ons niet af van de werkelijkheid, 

maar maakt ons juist ontvankelijk ervoor. 

In Gods gezelschap mogen we ons goed voelen. 

Hij is er voor ons en wij zijn er voor elkaar. 

In zijn gezelschap krijgt ons leven 

echt waarde en telkens zicht op toekomst. 

  Wim Holterman ofsf 
 

Laten we ons dus in Gods gezelschap weten en even in stilte bidden… 



STILTE 

 

 

Na de stilte: God is vol liefde  

https://www.youtube.com/watch?v=eVmdtJlYCOg 

 

 

 

Bij de voorbede: Exaudi Orationem meam 

https://www.youtube.com/watch?v=FJGbSahSwjw 

 

 

Zoals Jezus heeft gebeden voor zijn leerlingen, 

zo willen ook wij bidden voor mekaar. 

-Bidden wij voor onze parochies 
en alle christelijke gemeenschappen. 
Dat zij blijvende aandacht hebben 
voor de zorgen en de pijn van zovele mensen 
en dat zij, ook in deze moeilijke tijd, blijven bidden. 
Laten wij zingend bidden…  Exaudi… 

 
-Bidden wij voor alle mensen 
die ontgoocheld zijn of bang, 
of met vele vragen zitten voor de toekomt. 
Dat ze moed en vertrouwen putten 
uit het gebed en de steun van medemensen. 
Laten wij zingend bidden…  Exaudi… 

 
-Bidden we voor alle kinderen die verlangden voor het eerst Jezus te 
mogen ontvangen in de communie, of die in deze Paastijd gevormd 
zouden worden. Dat hun verlangen niet uitdooft en zij met U op weg 
blijven gaan.  
Moge hun levenswijze een aanstekelijk voorbeeld zijn om als 
enthousiaste en blije christenen door het leven te gaan. 
Laten wij zingend bidden…  Exaudi… 

 
-Bidden we voor onszelf, soms bang, moe en uitgeblust. 
Moge Gods Geest over ons komen en ons tot een licht en vuur voor 
elkaar maken. 
Laten wij zingend bidden…  Exaudi… 

 

God, verhoor ons gebed 

en stimuleer ons tot enthousiaste verkondigers van uw Boodschap. 

Amen. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eVmdtJlYCOg
https://www.youtube.com/watch?v=FJGbSahSwjw


Onze Vader 

 

Slotgebed 

God, heilige Vader,  
niemand heeft U ooit gezien  
maar uw Zoon heeft ons uw liefde leren kennen.  
Hij is de Heiland van de wereld.  
Wij vragen U: bewaar ons in zijn Naam;  
dat wij één mogen zijn  
en U verheerlijken bij alles wat wij doen. 
Amen. 
 

Zegen 

De Heer schenke ons zijn zegen,  

Hij beware ons voor onheil  

en geleide ons tot eeuwig leven. 

Amen. 

 

Slotlied: Laetentur Coeli 

https://www.youtube.com/watch?v=tbsRAE0DLVM 

 

 
 

Dank u voor het meebidden! – Uw zusters Clarissen van Sint-Truiden 

https://www.youtube.com/watch?v=tbsRAE0DLVM

