
         
        

Voor aanvang viering: GvL nr. 500 Het lied van de naam boven 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 100 Juicht voor de Heer 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Heer, ontferm U: GvL nr. 222 

Lofzang: GvL nr. 381 Zingt van de Vader 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing Handelingen 1,15-17.20a.20c-26 

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders – er was een 
groep van ongeveer honderdtwintig personen bijeen – en sprak:  
“Mannen broeders, het Schriftwoord moest in vervulling gaan dat de 
heilige Geest door de mond van David tevoren gesproken heeft over 
Judas, die de gids is geworden van hen die Jezus gevangen namen.  
Hij behoorde tot ons getal en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen. 
Er staat immers geschreven in het boek der Psalmen:  
Een ander neme zijn ambt over. Dus moet een van de mannen  
die tot ons gezelschap behoorden gedurende de tijd dat de Heer Jezus 
onder ons verkeerde, vanaf het doopsel van Johannes  
tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen, met ons een getuige 
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worden van zijn verrijzenis.” Men stelde er twee voor:  
Jozef, ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus, en Mattias. Toen baden 
zij als volgt: “Gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die Gij van 
deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en 
apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn 
eigen plaats.” Toen liet men hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd 
toegevoegd aan de groep van de elf apostelen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 103-II 

2e Lezing: 1 Johannes 4,11-16 

Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad moeten ook wij elkander 
liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar 
liefhebben woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven zoals Hij verblijft in ons, dat Hij 
ons deel heeft gegeven aan zijn Geest. En wij, wij hebben gezien en wij 
getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de heiland van de 
wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is woont God 
in hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen die God 
voor ons heeft en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont 
woont in God  en God is met hem. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 241 

Evangelie: Johannes 17,11b-19 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: “Heilige Vader,  
bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen 
zijn zoals Wij. Toen Ik bij hen was bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij 
hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren 
gegaan behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld 
worden. Maar nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat 
zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord 



meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat omdat zij niet van de 
wereld zijn zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat Gij hen uit de 
wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet 
van de wereld zoals Ik niet van de wereld ben. Wijd hen U toe in de 
waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals Gij Mij in de wereld gezonden 
hebt zo zend Ik hen in de wereld, en omwille van hen wijd Ik Mij aan U, 
opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 270a 

Verkondiging 

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

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie  II van Hemelvaart 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en 
overal, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen 
is ten hemel, voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die Hij 
van U, zijn Vader, heeft ontvangen. 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. 292 
 
Eucharistisch gebed VI nr. 732 blz. 808 
 
Acclamatie: GvL nr. 307 
 
Onze Vader: GvL nr. 322 



Vredeswens 
 
Lam Gods GvL nr. 332 
 
Communielied: GvL nr. 498 Mogen allen één zijn 
 
Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 445 God groet U zuivere bloemen 

Woensdagmorgen is de laatste bezinningsochtend. Vanaf 9.45 staat de 

koffie klaar. 

 

Volgende week is het Pinksteren. 
Er is één gezamenlijke viering om 11.00 uur. 

 
Deurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen 

Deze week is het de Week van de Nederlandse Missionaris. Komende 
Pinksterzondag, zal er na de viering een deurcollecte worden gehouden 
ter ondersteuning van het werk van de Nederlandse missionarissen en 
missionaire werkers. Deze mensen zetten zich belangeloos in voor de 
ander, de arme en kwetsbare mens in deze wereld. Onder moeilijke 
omstandigheden werken zij aan een betere wereld, een wereld waarin 
ieder mens meetelt. Dit werk kunnen zij echter niet doen zonder onze 
financiële hulp. Neem daarom wat extra geld mee om het werk van de 
Nederlandse missionarissen en missionaire werkers te steunen. 
 

Zondag 27 mei is de 1e Heilige Communieviering om 11.00 u. 


