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Viering van woord en gebeden 
op de derde zondag van Pasen 

 

De Goede Herder 
Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk 

 
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld 
Lector: Stephanie Jägel 
Zang: leden van het DHK o.l.v. Ans Bulles,  
Organist: António Pedrosa 
__________________________________________________ 

OPENING 
 
Christus die verrezen is doet ons samen komen GvL 411 
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen; 
’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen. 

Mensen, vrij en opgericht, 
alleluia, heft uw ogen, 
alleluia, naar den hoge, 
heft uw ogen naar het licht. 

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen. 
Rijzend uit zijn graf heeft hij Adams dood verslagen. Refrein. 
 
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 
’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. Refrein.  
 
Begroeting – Inleidend woord 
 
Bewustwording  
 
Kyrie-litanie GvL 216 
Koorzang: Bidden wij tot de levende God, 
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      Vader van onze Heer Jezus Christus       
      in kracht van de heilige Geest:  

     V: Luister, Heer, ontferm U over ons. 
      A: Luister, Heer, ontferm u over ons. 
Over de stad van God op aarde, 
voor het volk dat hier bijeen is, 
bidden wij om licht en verlossing: 
V: Luister, Heer, ontferm U over ons. 
A gesproken: Luister, Heer, ontferm u over ons. 
 
  
Over de wereld waarin wij leven, 
over hen die worden verdrukt 
bidden wij om geloof en toekomst 
V: Luister, Heer, ontferm U over ons. 
A : Luister, Heer, ontferm u over ons. 
 Over allen die zoeken naar waarheid 
 en het Evangelie willen verstaan  
 bidden wij om geduld en om aandacht: 

V: Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 A : Luister, Heer, ontferm u over ons. 
 
 
Lofzang: Ere wie ere toekomt GvL 383 
Ere wie ere toekomt, lichtende levende God (2x) 
  
U komt toe alle stem, alle veerkracht en zingen. Refrein. 
 
Die ons verwekt en doet zijn, ons openbaart en herademt, 
één en volstrekt in allen en boven allen uit: 
vader, zoon en geest, bron, water en stroming, 
liefdes eerste begin, liefdesweg, liefdes volharding.  Refrein. 
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Gij die doet lichten de zee, lichten aarde en hemel: 
stroom uw mensen vol kracht, doe opleven hun ogen: 
Lichtende levende God. 
 
Moge het worden, eindelijk, wat Gij gewild hebt van meet af: 
licht dat niet dooft, liefde die blijft. Refrein.  
 
Gebed 

 
VIERING VAN HET WOORD  
 
Lezing uit de Handelingen van de apostelen, 3, 13-15 17-19 
 
Gezang uit Psalm 4 GvL 4  Als ik U aanroep 
Als ik U aanroep, geef mij toch antwoord (2x) 
 
Gij zijt mijn waarheid, Gij die mij ruimte geeft,  
wees mij genadig. Refrein. 
 
Mensen, hoe lang nog lopen wij leugens na, vinden wij niets. 
Refrein. 
 
Menigeen vraagt: wie maakt ons gelukkig – geef mij toch 
antwoord. 
U hebt toch ogen. Met het licht van uw ogen zegen mij. 
 
Geef mij ruimte. Doe mij wonen in U alleen.  
 
Lezing uit de eerste brief van de apostel Johannes 2,1-5a 
 
Alleluja: GvL 246 
Halleluja. Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften. Doe ons 
hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.  
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Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas 24, 35-48 
 
Acclamatie: Heer wij hoorden uw woord  

en wij dragen het voort de wereld in 
 
Overweging    -    Stilte  –  lied GvL 563  Zingt jubilate! 
Zingt Jubilate voor de Heer, 
hemel en aarde. looft uw vader, 
heiligen, eng’len, mens en dier, 
sterren en stenen, jubilate! 
 
Zingt Jubilate, dat is goed, 
vogels en vissen, licht en water, 
bloemen en bomen, vlees en bloed, 
lichaam en ziel, zingt Jubilate. 
 
Zingt Jubilate voor de Zoon, 
dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend, 
Jezus Messias, Jubilate! 
 
Zingt Jubilate voor de Geest, 
offert de vogel Geest uw adem, 
dat Hij uw hart met vuur geneest, 
weest God indachtig, Jubilate! 
 
Geloofsbelijdenis 
 

VIERING VAN DE GEBEDEN 
 
Bij het aanmaken van wierook 

Laat onze woorden stijgen,  
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voor uw gezicht als wierook 
Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U 

  Acclamatie: Kom adem ons open  
 
Voorbeden - Intenties- stilgebed 

Acclamatie: Kom adem ons open 
 
Het gebed des Heren 
Onze Vader, die in de hemel zijt;  
Uw Naam worde geheiligd; Uw rijk kome; 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving,  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid, Amen 
  
Vredesgebed en vredewens 
 
Gij zijt een Mensenzoon, GvL 449 
Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver, 
bloed van ons bloed, uit ons zijt Gij genomen. 
 
Gij hebt mijn lief en leed, mijn dag gedeeld; 
Gij zijt voor mij geen vreemde God gebleven. 
 
Toen ik nog nergens was, maar levend dood, 
hebt Gij en Gij alleen mijn licht ontstoken. 
 
Licht van uw licht zijn wij, van uw geslacht, 
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mensen van licht maar duister onze wegen. 
 
Mensen van vlees en steen, van hoop en vrees, 
breng ons toch thuis, in godsnaam geef ons vrede.  
 
Koningin des Hemels 
V: Koningin des hemels, verheugt u, alleluja, 
A: omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja, 
V: verrezen is zoals Hij gezegd heeft, alleluja, 
A: bid God voor ons, alleluja, 
V: verheug en verblijdt u Maagd Maria, alleluja, 
A: want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja,  
V: Laat ons bidden: ….. 
 

BESLUIT 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
Kondig het aan, de Heer is verrezen,  
zeg aan de wereld dat Jezus leeft. 
Dit is de weg die Hij heeft gewezen,  
dit is de waarheid die Hij geeft; 
Dit is het leven voor alle eeuwen!  
Alleluja! Christus leeft. 
 
Zingt nu een lied van vreugde en vrede,  
zing nu een , lied van barmhartigheid. 
Alle verdriet en lijn zijn geleden,  
al wie verdrukt is wordt bevrijd.  
Laat aan wie treuren uw blijdschap weten,  
Alleluja! Christus leeft. 
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Leef in uw hart met volle vertrouwen,  
hoop op een toekomst voor iedereen, 
Steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen,  
vriendschap en goedheid om u heen. 
Liefde volstaat om een wereld op te bouwen.  
Alleluja! Christus leeft. 
 


