
     

 

Voor aanvang viering: GvL nr. 558 Wij treden biddend in uw licht 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 150-II Alles wat adem heeft love de Heer 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Heer ontferm U 

Glorialied 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Uit het boek der Spreuken 8, 22-31 

Zo spreekt de Wijsheid van God: De Heer schiep mij vóór al het 
bestaande, vóór al wat Hij vanouds gemaakt heeft. Van eeuwigheid 
ben ik gevormd, lang vóór het begin der aarde. Toen er nog geen 
oceanen waren, was ik reeds geboren, vóór er bronnen waren, 
overstromend van water. Voordat de bergen geplaatst werden, 
en vóór de heuvels, werd ik geboren. De aarde had Hij nog niet 
geschapen met haar vlakten, noch ook de kostbare grondstoffen in 
haar schoot. Toen Hij de hemel grondvestte was ik erbij, en toen Hij 
een kring trok rond de wereldzee. Toen Hij de wolken boven 
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bevestigde, en de bronnen aanbracht in de diepte, toen Hij de zee 
haar grenzen wees, opdat het water zijn oevers niet te buiten zou 
gaan, toen Hij de fundamenten legde voor de aarde, was ik aan de 
zijde van de Kunstenaar, en was ik zijn troetelkind, dag voor dag, 
en speelde ik aldoor voor zijn aangezicht. Ik speelde over het 
oppervlak van zijn aarde, en het was me een genot bij de mensen te 
zijn.   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 8-II 

2e Lezing: Romeinen 5, 1-5 

Broeders en zusters, gerechtvaardigd door het geloof leven wij in 
vrede met God door Jezus Christus onze Heer. Hij is het die ons door 
het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij 
staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de 
heerlijkheid Gods. Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze 
beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, 
volharding tot beproefde deugd en deze weer tot hoop. En de hoop 
wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort 
door de heilige Geest die ons werd geschonken.  
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 252 

Evangelie: Johannes 16, 12-15 

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen: “Nog veel heb Ik u 
te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter 
komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid 
brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken maar spreken al wat Hij 
hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij 
verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij 
ontvangen heeft. Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen 



wat Hij van Mij ontvangen heeft. Al wat de Vader heeft is het 
Mijne.”  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  van de H. Drie-eenheid 

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, door Christus onze Heer. Met uw veelgeliefde Zoon 
en met de heilige Geest zijt Gij één God, en onze enige Heer. Wat wij 
weten en geloven van U, Vader, dat weten en geloven wij ook van 
uw Zoon en van de heilige Geest. En wij belijden dat Gij God zijt, 
eeuwig, waarachtig en getrouw, Gij drie personen, even goddelijk 
voor ons en even groot, o heilige Drievuldigheid, Gij één van hart, 
één God die wij aanbidden. En ook de engelen aanbidden U, de 
cherubs voor uw troon, de serafijnen, zij roepen dag aan dag als uit 
één mond: 
 
Heilig, heilig, heilig 

Eucharistisch gebed IIB (zie inlegvel) 

Onze Vader 

Vredeswens 

 



Lam Gods 

Communielied: GvL nr. 516 O waarlijk, hoogste majesteit 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 582 Dat woord waarin ons richting werd gegeven 

 

Op dinsdag 18 juni zal er voor alle geïnteresseerde parochianen een 
informatiebijeenkomst worden gehouden over de jaarrekening 2018 
en de begroting 2019. Dhr. Henk van Ruijven (penningmeester) zal 
een presentatie geven en beschikbaar zijn voor vragen. U kunt zich 
voor deze bijeenkomst, die om 19.30 begint in de pastorie van de 
Paschaliskerk, Neuhuyskade 97, aanmelden bij het 
parochiesecretariaat. 

 

Deze week zijn er, ivm een retraite van het pastorale team, geen 
ochtendvieringen in de Fatimakapel. 

 


