
 

 

Voor aanvang viering: Orgelspel W.A. Mozart,   Aria: "Voi che sapete" 

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

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis: GvL nr. 703 

Heer ontferm U:  GvL nr. 221 

Glorialied: GvL nr. 401 Aanbidt en dankt 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Handelingen 9,26-31 

In die tijd deed Paulus, in Jeruzalem aangekomen, pogingen zich bij de 
leerlingen aan te sluiten, maar allen waren bang van hem omdat zij niet 
konden geloven dat hij een leerling was. Barnabas trok zich zijn lot aan, 
bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Heer 
gezien had en dat Deze tot hem had gesproken, en hoe hij in Damascus 
vrijmoedig opgetreden was in de Naam van Jezus. Voortaan ging hij in 
Jeruzalem geregeld met hen om terwijl hij onverschrokken optrad in de 
naam van de Heer. Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten. Dezen 
probeerden hem te vermoorden. Toen de broeders dit te weten kwamen 
brachten zij hem weg naar Caesarea en lieten hem naar Tarsus vertrekken. 
Nu genoot de Kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede; zij werd steeds 
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meer bevestigd in de vreze des Heren en nam gestadig in aantal toe door 
vertroosting van de heilige Geest. Woord van de Heer.- Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 23-III 

2e Lezing: 1 Johannes 3,18-24 

Vrienden, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen  
maar met concrete daden. Dat is onze maatstaf; daardoor krijgen wij de 
zekerheid dat wij thuishoren bij de waarachtige God.  
Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn ons geweten geruststellen  
ook als het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart  
en Hij weet alles. Dierbare vrienden, daar ons geweten ons dus niet hoeft 
te veroordelen mogen wij vrijmoedig met God omgaan;  
wij krijgen van Hem alles wat wij vragen omdat wij zijn geboden 
onderhouden en doen wat Hem aangenaam is. En dit is zijn gebod:  
van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij 
ons bevolen heeft. Wie zijn geboden onderhoudt blijft in God en God blijft 
in Hem. En dat Hij in ons woont weten we door de Geest die Hij ons 
gegeven heeft.  Woord van de Heer.- Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 249 

Evangelie: Johannes 15,1-8 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Ik ben de ware wijnstok  
en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt 
snijdt Hij af; en elke die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht 
mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb. 
Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit 
zichzelf maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet 
blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf 
in hem die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand 
niet in Mij blijft wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt 
ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en 
mijn woorden in u blijven vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. 



Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt; zo zult 
gij mijn leerlingen zijn.” Woord van de Heer.- Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 265 

Verkondiging 

Geloofsbelijdenis: GvL nr. 271 gebeden (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte  

Orgelspel tijdens offerande: Preludium in G grote terts, van: Johann    

                                      Christoph Schmügel  (1727-1798 Nrd Duitsland) 

Prefatie IV 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 

Eucharistisch gebed XIID nr. 746 blz. 833 

Acclamatie: GvL nr. 302 

Onze Vader (gebeden) 

Vredeswens 

 



Lam Gods 

Tijdens communie uitreiken:  Orgelspel W.A. Mozart  "Ave Verum"  KV 618  

Communielied: GvL nr. 538 Vernieuw Gij mij o, eeuwig licht 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 415 Dankt, dankt nu allen God 

Orgelspel na de H. Mis:  Der Friedhof Andante van Carl Czerny  (1791-1857)  

 

MEDEDELINGEN 

Vrijdagavond, 4 mei,  is er vanaf 19.30 uur in de kerk een bijeenkomst ter 
gelegenheid van Dodenherdenking. Om 20.00 uur is de kranslegging bij het 
monument in de toren. Na afloop is er koffie en thee in de kerk. Zie verder 
programma op flyer. 

 

Op Hemelvaartsdag, 10 mei a.s., is er weer de bekende bedevaart met 
Hemelvaart. Vanuit verschillende kerken in Den Haag vertrekken wij om 
samen te komen als Haagse parochies op de begraafplaats van Oud Eijk en 
Duinen, bij de ruïne van het heiligdom van OLV van Zeven Smarten. Kijk 
voor vertrektijden naar het materiaal dat achterin in de kerk ligt en op de 
website. Wij vieren daar om 7.15 de Eucharistie in aula van de 
begraafplaats. 
 


