
        
        

Voor aanvang viering: GvL nr. 417 De aarde is vervuld 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 562 Zingt God de Heer (mel.429) 

Begroeting door de voorganger 

Besprenkeling met wijwater; koor zingt: GvL nr. 419a 
 
Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Handelingen 2,14a.36-41 
 
Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren en verhief 
zijn stem om het woord tot de menigte te richten: “Voor heel het huis 
van Israël moet onomstotelijk vaststaan, dat God die Jezus die gij 
gekruisigd hebt, tot Heer en Christus heeft gemaakt,” Toen zij dit 
hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige 
apostelen: “Wat moeten we doen, mannen, broeders?” Petrus gaf hun 
ten antwoord: “Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van 
Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de 
heilige Geest ontvangen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en alle 
mensen, waar dan ook, zovelen de Heer onze God zal roepen.” Met nog 
vele andere woorden legde hij getuigenis af, en hij vermaande hen: 
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“Redt u uit dit ontaarde geslacht.” Die zijn woord aannamen lieten zich 
dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 23-III 

2e Lezing: 1 Petrus 2,20b-25 
 
Dierbaren, geduldig verdragen wat gij te lijden hebt om uw goede 
daden, dat is het wat God behaagt. Het is ook uw roeping, want Christus 
heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn 
voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is 
geen bedrog gevonden. Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug. 
Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Hij liet zijn 
zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft 
Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden 
zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen 
zijt gij genezen. Want gij waart verdwaald als schapen, maar nu zijt ge 
bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 247 

Evangelie: Johannes 10,1-10 
 
In die tijd zei Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie niet door de 
deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een 
dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van 
de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar 
zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En 
als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, 
terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter 
zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, 
omdat ze de stem van vreemden niet kennen.” Deze gelijkenis vertelde 
Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen. Een andere 
keer zei Jezus tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van 



de schapen. Allen die voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar 
de schapen hebben niet naar hen geluisterd. lk ben de deur. Als iemand 
door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en 
weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te 
vernietigen. lk ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in 
overvloed.”       
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 270b 

Verkondiging 

Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie 2 van Pasen 

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. Aan Hem danken de kinderen van het licht hun 
geboorte tot eeuwig leven. Aan Hem danken Gods uitverkorenen hun 
toegang tot het Rijk der hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de 
dood verlost, door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt. 
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: 
 
Sanctus 

Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806 

Acclamatie: GvL nr. 307 



Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr.413 Het lied van het lam en de herder (mel. 530) 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 445 God groet u zuiv’re bloeme 

Op Hemelvaartsdag is er een bedevaart naar de ruïne van een kapel uit 
de 12de eeuw, die zich op de begraafplaats van Eik en Duinen bevindt. 
In alle vroegte vertrekken er die dag vanaf alle kerklocaties in Den Haag 
groepjes mensen om op weg te gaan. Het is een bijzondere ervaring zo 
samen te lopen, in stilte, de rozenkrans biddend, in de langzaam wakker 
wordende stad. Meer informatie op de flyers achterin de kerk. 
 

Achterin de kerk is er een speciaal bord en plank met allerlei informatie 
over bedevaarten die in de komende maanden georganiseerd worden. 
Hier vind u diverse folders over bedevaarten o.a. Beauraing in 
september en de Lourdesbedevaart. 
 

Achterop de tafels ligt er informatie over dit kamp. De sluitingstermijn 
voor de inschrijving is volgende week! 
 


