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H. Livinusparochie 

in Herzele & Sint-Lievens-Houtem 
Bisdom Gent 

Ik ben de weg 
 

Vijfde zondag van Pasen (A-cyclus) 
10 mei 2020 – Sint-Martinuskerk, Herzele 

 
 
 
INTREDELIED: Zingt voor de Heer een nieuw gezang 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang! Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. Het is vol wondren om u heen. 
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 
3. Een lied van uw verwondering dat nòg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is uit water en uit duisternis. 
4. De hand van God doet in de tijd tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan de heil’ge tekens te verstaan. 
5. Wij zullen naar zijn land geleid doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer een nieuw gezang voor God de Heer. 
 
 
LOFZANG: Looft de Heer al wat gemaakt is 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
1. Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn naam 

verheft Hem voor eeuwig, dankt voor uw bestaan. 
Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang. 
Zingt als rivieren mee voor God: Hij leve lang. 

2. Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur, 
gij wolken en dromen, nachten, dag en duur, 
licht en donker, dood en leven, wereld, mensenzaad, 
weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad. 
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3. Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw, 
de slang en de vis, de vogel en de leeuw, 
geesten in de hemel en gij mensen met uw stem: 
gelooft Hem op zijn woord, dat gij bestaat in Hem. 

4. Looft Hem in uw zonde, looft Hem kwaad en goed. 
Looft Hem, die zijn Woord in U mens worden doet. 
Looft uw God en Vader, die zijn Geest geschonken heeft. 
Looft Hem omdat gij zijt, ja looft Hem, want Hij leeft. 

 
 
LEZING uit de Handelingen der Apostelen (6,1-7) 
 
PSALM 33 (32), 1-2.4-5.18-19 
 
R/ Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op u vertrouwen. 
 
 
LEZING uit de eerst brief van de heilige apostel Petrus (2,4-9) 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE 
(3f uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 
Christus ons Paaslam is geslacht. 
Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 
EVANGELIELEZING (Joh 14,1-12) 
 

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
 
 
ACCLAMATIE NA HET EVANGELIE 
(8c uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
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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, en 
geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, 
gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de 
doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn 
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 vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig 
leven. Amen. 
 
 
BIJ DE VOORBEDE 
(11d uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia 
 
 
ONZE VADER 
 
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. 
 
 
GEBED BIJ DE SPIRITUELE COMMUNIE 
 
Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven waarmee Gij mij hebt gevoed. 
Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven, maar dat is 
nu onmogelijk. Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn 
met U. Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij 
woont. Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God. 
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COMMUNIEZANG: Heer, U bent mijn leven 
 
1. Heer U bent mijn leven de grond waar ik op sta, 

Heer U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij, 
Heer ik bid U, blijf mij nabij. 

2. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 
Zo weet ik mij veilig want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, 
en in uw vergeving leef ik nu. 

3. Vader van het Leven, Ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 
 
TOEWIJDING AAN MARIA: U groeten wij Maria 
U groeten wij Maria, koningin en moeder vol goedheid. 
Bij u vinden wij het leven, de vreugde en heel onze hoop. 
Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht, 
wees de lijdende mensheid nabij; gedenk ons, zie barmhartig op ons neer 
en leidt ons door dit leven naar Christus, uw zoon. 
Moeder vol goedheid en liefde, heilige Maagd Maria. 
 
 

In prettige samenwerking met:  


