
 

         Voor V 

     Voor aanvang viering: GvL nr. 403 Al heeft Hij ons verlaten 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 411 Christus die verrezen is 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis: GvL nr. 703 

Besprenkeling met wijwater; koor zingt GvL nr. 419a 

Glorialied GvL nr. 401 Aanbidt en dankt 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Handelingen 8,5-8.14-17 
 
In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria en 
predikte daar de Messias. Filippus’ woorden oogstten algemene 
instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de tekenen 
zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de onreine 
geesten onder luid geschreeuw weg en vele lammen en kreupelen 
werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Toen 
de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord Gods 
had aangenomen, vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen af, die 
na hun aankomst een gebed over hen uitspraken, opdat zij de 
heilige Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over 
niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de Naam 
van de Heer Jezus. Zij legden hun dus de handen op en ze ontvingen 
de heilige Geest.    Woord van de Heer. - Wij danken God. 
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e
 zondag van Pasen jaar A 

zondag  21 mei 2017 

Voorganger: Pastoor D. Langerhuizen 

 

mmv. Cantor/heren 



 

Tussenzang/psalm: 67-I 

2e Lezing: 1 Petrus 3,15-18 
 
Dierbaren, heiligt in uw hart Christus als de Heer. Weest altijd bereid 
tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die 
in u leeft. Maar verdedigt uzelf met zachtmoedigheid en gepaste 
eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is. Dan zullen zij, die uw 
goede christelijke levenswandel beschimpen met hun laster 
beschaamd staan. Hoeveel beter is het, zo God het wil, te lijden voor 
het goede dat men doet, dan straf te ondergaan voor misdrijven. 
Ook Christus is eens voor al gestorven voor de zonden, de 
Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te 
brengen. Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de 
Geest. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 241 

Evangelie:  Johannes 14, 15-21 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als gij Mij liefhebt, zult ge 
mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een 
andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de 
waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem 
niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u 
zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een 
korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, 
want Ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in 
de Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, 
die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij 
liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem 
beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.” 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 270b 



Verkondiging 

Geloofsbelijdenis GvL nr. 722  (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie 4 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. Wat oud was, is teniet gedaan; wat neerlag is 
tot nieuw leven opgericht: in Christus is ons leven geheel en al 
hersteld. 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: 
 
Heilig, heilig, heilig GvL nr. 291 

Eucharistisch gebed VI nr. 732 blz. 808 

Acclamatie: GvL nr. 307 

Onze Vader: gebeden 

Vredeswens 

Lam Gods GvL nr. 331 

Communielied:  GvL nr. 565 Zingt voor de Heer van liefde en trouw

      Slotgebed (allen gaan staan) 

      Mededelingen 

      Zegen 

      Slotlied: GvL nr. 447 God wil een tempel bouwen 



 

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. Om 07.00 uur lopen we in processie rondom de ruïne. 
Aansluitend is er in de aula op de begraafplaats een oecumenische gebedsdienst, waar 
pastor van der Helm, ds Verhoeven en ds Nijwening zullen voorgaan. Ook de leden van de 
pastorale teams van de beide Haagse parochies zullen aanwezig zijn. Daarna is er tijd voor 
koffie en ontmoeting.  
Meer informatie en de vertrektijden vindt u op de flyers achterin de kerk.  

 

Op Hemelvaartsdag is er 1 viering om 10.00 uur. 

 

Volgende week zondag zullen 24 kinderen hun 1
e
 H. Communie ontvangen. De 

gezamenlijke viering begint om 11.00 uur. 

 

Deze week zijn er geen ochtendvieringen in de Fatimakapel. 

 

Op zondag 4 juni is het Pinksteren. Er is één gezamenlijke viering om 11.00 uur. Emeritus 
pastoor Faas de Vette zal op die dag gedenken dat hij 65 jaar geleden tot priester werd 
gewijd. Ook zal er op deze Pinksterzondag, een deurcollecte worden gehouden ter 
ondersteuning van het werk van de Nederlandse missionarissen en de missionaire 
ontwikkelingswerkers. Zij zetten zich met hart en ziel in  voor arme en kwetsbare mensen 
in alle delen van de wereld. Onder moeilijke omstandigheden werken zij aan een betere 
samenleving. Dit werk kunnen zij echter niet doen zonder onze financiële hulp. Volgende 
week zal er daarom een deurcollecte worden gehouden. Neem dan wat extra geld mee 
om het werk van de Nederlandse missionarissen en missionaire werkers te steunen. 
 

Achterin de kerk is er een speciaal bord en een 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. 

 


