
     

Voor aanvang viering: GvL nr. 411 Christus die verrezen is 
 
Welkomstwoord door de lector 
 
Intredelied: GvL nr. 150-II Alles wat adem heeft love de Heer 
 
Begroeting door de voorganger 

Besprenkeling met wijwater koor zingt:  VIDI AQUAM 
 
Vidi aquam egredientem de templo, a latare dextro, alleluia: 
et omnes ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent: 
alleluia, alleluia. 
 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Handelingen 7,55-60 

In die dagen staarde Stefanus, vervuld van de heilige Geest, naar de 
hemel en zag Gods heerlijkheid en Jezus staande aan Gods 
rechterhand en hij riep uit: “Ik zie de hemel open en de Mensenzoon 
staande aan Gods rechterhand.” Maar zij begonnen luidkeels te 
schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem 
af. Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen 
legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die 
Saulus heette. Terwijl zij Stefanus stenigden bad hij: “Heer Jezus, 
ontvang mijn geest.” Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide 
stem: “Heer, reken hun deze zonde niet aan.” Na deze woorden 
ontsliep hij. Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang/Psalm: 97-I 

2e Lezing: Apokalyps 22,12-14.16-17.20 

Ik, Johannes, hoorde een stem, die tot mij sprak: “Zie, Ik kom 
spoedig, en mijn loon breng Ik mee om ieder te vergelden naar zijn 
werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, de 
Oorsprong en het Einde. Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij 
zullen recht krijgen op de boom des levens en door de poorten 
mogen ingaan in de Stad. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u 
deze openbaringen aangaande de kerken bekend te maken. Ik ben 
de Wortel uit het geslacht van David, de stralende Morgenster.” De 
Geest en de Bruid zeggen: “Kom!” Laat wie het hoort zeggen: 
“Kom!” Wie dorst heeft kome. Wie wil, neme het water des levens, 
om niet. Hij die dit alles waarborgt, spreekt: “Ja, Ik kom spoedig.”  
Amen. Kom, Heer Jezus! Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 252 
 
Evangelie: Johannes 17,20-26 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: “Heilige Vader, 
niet alleen voor hen bid Ik maar ook voor hen die door hun woord in 
Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader in Mij en 
Ik in U: dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat Gij 
Mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij 
geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn:  
Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de 
wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt 
liefgehad zoals Gij Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij 
gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn 
heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt daar Gij 
Mij lief hebt gehad vóór de grondvesting van de wereld. 
Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, Ik heb U 
erkend, en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt. Uw 
Naam heb Ik hun geopenbaard en Ik zal dit blijven doen, opdat de 
liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad in hen moge zijn en Ik in hen.” 
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 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: 
 
Sanctus 
 
Eucharistisch gebed XIID nr. 746 blz. 833 
 
Acclamatie: GvL nr. 304 
 
Pater Noster 
 
Vredeswens 
 
Agnus Dei 
 
Communielied: GvL nr. 498 Mogen allen één zijn 
 
 
 
 



Slotgebed (allen gaan staan) 
 
Mededelingen 
 
Zegen 
 
Slotlied: GvL nr. 483 Kom, Schepper, Geest daal tot ons neer 

 

Vandaag wordt onze hulp gevraagd voor 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. 
Daarom zal er straks aan het einde van deze viering een deurcollecte 
worden gehouden. Laat de Nederlandse missionarissen en 
missionaire werkers niet in de steek. Geef ruimhartig aan deze 
speciale collecte! 

Donderdagavond 6 juni is de laatste Geloven Nu bijeenkomst. 
 

Op 15 Juni 2019 zullen wij bezoek krijgen van KISI-God’s Singing Kids. 
KISI is een katholieke beweging met een oecumenische missie. Met 
een grote groep kinderen, jongeren en volwassenen zingen zij 
liederen en spelen zij musicals om de blijde boodschap van Jezus 
naar de mensen te brengen. Zij zullen bij ons in de H. Agneskerk de 
musical ‘Door God geroepen –PAULUS -- boodschapper van Jezus’’ 
opvoeren. Het verhaal van Paulus op een creatieve en muzikale 
manier verteld. Zie de bijgevoegde flyer met meer info. 
 


