
       
          

Voor aanvang viering: GvL nr. 640 van ver, van oudsher aangereikt 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 509a O Christus, woord der eeuwigheid 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing Handelingen 6,1-7 
 
Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam, begonnen de 
Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse 
ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. De twaalf 
riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: “Het past 
niet dat wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de 
ondersteuning. Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw 
midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij 
dan met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf zullen blijven wijden 
aan het gebeden de bediening van het woord.” Dit voorstel vond 
instemming bij de gehele vergadering en zij kozen Stefanus, een 
man vol geloof en heilige geest, Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, 
Parmenas en Nikolaus, een proseliet uit Antiochië. Dezen werden 
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aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen 
oplegden. Het woord Gods breidde zich uit en het aantal leerlingen 
in Jeruzalem vermeerderde sterk; ook een groot aantal priesters gaf 
zich gewonnen aan het geloof. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 33 

2e Lezing: 1 Petrus 2,4-9 
 
Dierbaren, treedt toe tot de Heer, de levende steen, door de 
mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van 
God. Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de 
geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke 
offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Daarom 
staat er in de Schrift: “lk leg in Sion een steen, een uitverkoren, 
kostbare hoeksteen. En wie op Hem vertrouwt, zal niet worden 
teleurgesteld.” Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de 
ongelovigen geldt: “De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, 
die is de hoeksteen geworden,” maar ook “een steen waaraan zij 
zich stoten, een rots waarover zij struikelen.” Zij stoten zich, omdat 
zij het woord weigeren te gehoorzamen; en daartoe waren zij ook 
bestemd. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke 
priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de 
roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis 
heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht.      
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 249 

Evangelie: Johannes 14,1-12 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Laat uw hart niet verontrust 
worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn 
Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben 
gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik 
ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u 



op te nemen bij Mij. opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet 
waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.” Tomas zei tot 
Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan 
de weg kennen?” Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. “Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. 
Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds 
kent gij Hem en ziet gij Hem.” Hierop zei Filippus: “Heer, toon ons de 
Vader; dat is ons genoeg.” En Jezus weer: “lk ben al zo lang bij u 
en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe 
kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de 
Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik 
niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk 
verricht. Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of 
gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u: Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. 
Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 270a 

Verkondiging 

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

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie 3 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. Hij houdt nooit op zich heel en al voor ons te 
geven, Hij spreekt voor ons bij U ten beste, voor altijd. Zijn offer is 
volbracht, Hij sterft niet meer, Hij is het Lam dat werd gedood en 
toch in leven blijft. 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 IIC nr. 728 blz. 800 

Acclamatie: GvL nr. 307 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 564 Zingt voor de Heer een nieuw gezang 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 555 Wij groeten U, o Koningin 

Op Hemelvaartsdag is de jaarlijkse 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 en 
de vertrektijden vindt u op de flyers achterin de kerk. 
 
Woensdagmorgen is de slotochtend van de Bezinningsgroep. Deze 
bijeenkomst is de afronding van het seizoen. 
De ochtend wordt geleid door ds. Marjolein den Dulk. 
Vanaf 9.45 bent u welkom in de pastorie. De aanvang is 10.00 uur. 


