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HERKEND EN BEMIND 
 

VIERING VAN WOORD EN GEBED 

3e zondag van Pasen, 1 mei 2022 
 

Voorganger:  Thea Epskamp, Lector: Frank Zuure 
                   Zang: Dames- en Herenkoor o.l.v. Ans Bulles 
                   Organist: António Pedrosa 

                                                  
 
Openingslied: Kondig het aan 
 
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. 
 
Zing nu een lied van vreugde en vrede,  
zing nu een lied van barmhartigheid.  
Alle verdriet en pijn zijn geleden,  
al wie verdrukt is wordt bevrijd. 
Laat aan wie treuren uw blijdschap weten. 
Alleluja! Christus leeft. 
 
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. 
 
Begroeting en inleiding 
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Lied om ontferming  GvL 216   
 
Lofzang: Ere wie ere toekomt 
 
Refr. Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 
 
U komt toe alle stem, alle veerkracht en zingen.  Refr. 
 
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, liefdes weg, liefdes volharding.  Refr. 
 
Gij die doet lichten de zee, lichten aarde en hemel, 
 stroom uw mensen vol kracht, doe opleven hun ogen. 
 
Allen: Lichtende levende God. 
 
Moge het worden, eindelijk,  
wat Gij gewild hebt van meet af: 
licht dat niet dooft, liefde die blijft.   Refr. 
 
Openingsgebed 
 
Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen   

Hand. 5: 27b-32, 40b-41 
  
In die dagen ondervroeg de hogepriester de apostelen: “Hebben wij u 
niet uitdrukkelijk verboden in de naam van Jezus onderricht te geven ? 
Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. Bovendien wilt gij 
ons het bloed van die man aanrekenen." Maar Petrus en de andere 
apostelen gaven ten antwoord: “Men moet God meer gehoorzamen dan 
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de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan 
wie gij u vergrepen hebt door Hem aan het kruis te slaan. Hem heeft God 
als Leidsman en Verlosser verheven aan zijn rechterhand om aan Israël 
bekering en kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit alles zijn wij 
getuigen, maar ook de heilige Geest die God geschonken heeft aan wie 
Hem gehoorzamen." Maar men verbood de apostelen te spreken in de 
naam van Jezus en stelde hen in vrijheid. Zij verlieten de Hoge Raad, 
verheugd dat ze waardig bevonden waren smaad te lijden omwille van 
Jezus' naam. 
  
Lied: Als Gij naar de woorden luistert 
 
Als gij naar de woorden luistert die hier tot u zijn gezegd  
zullen zij een licht ontsteken, wijzen zij de goede weg. 
 
Als gij naar de woorden luistert die van Mij geschreven staan  
zullen zij van vrede spreken die er schuilgaat in Mijn Naam. 
 
Als gij naar Mijn woorden luistert, ze van harte wilt verstaan,  
zullen zij de Vader tonen, zult gij niet verloren gaan. 
 
Als gij naar Mijn woorden luistert brengt de dood niet langer vrees, 
wordt gij tot Gods Zoon herboren, ademt gij zijn levensgeest. 
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Tweede lezing uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes   Apok.: 

5, 11 - 14 
  
Ik, Johannes, zag toe en hoorde de stem van talloze engelen rondom de 
troon en de stem van levende wezens en van de oudsten; en hun getal 
was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen; en zij 
riepen luid: “Waardig is het Lam dat geslacht werd te ontvangen de 
macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, en eer en heerlijkheid en 
lof."  
En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de 
zee, het ganse heelal hoorde ik roepen: “Aan Hem die gezeten is op de 
troon en aan het Lam zij de lof en de eer en de roem en de kracht in de 
eeuwen der eeuwen!" En de vier levende wezens zeiden: “Amen." En de 
oudsten vielen in aanbidding neer. 
 
Halleluja  GvL 248 
  
Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes     Joh.: 21, 1-19  

  
In die tijd verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van 
Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en 
Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen 
van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ 
‘Wij gaan met je mee, ‘zeiden de anderen. Ze gingen dus op weg en 
klommen in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets.  
Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de 
leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te 
eten?’ ‘Nee, ‘antwoordden ze. ‘Gooi het net aan stuurboord uit, ‘riep 
Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in 
dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield 
zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, 
schortte hij zijn bovenkleed op - meer had hij niet aan- en sprong in het 
water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net 
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vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 
tweehonderd el. Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met 
vis erop en brood. Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net 
gevangen hebben.’ Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net 
aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en 
toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van 
de leerlingen durfde Hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de 
Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en Hij gaf hun ook vis.  
Dit was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat Hij 
uit de dood was opgestaan. 
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon 
van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus 
antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn 
lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me 
lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: 
‘Hoed mijn schapen.’ Voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon 
van Johannes, heb je mij lief?’ Nu werd Petrus bedroefd omdat Hij voor 
de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u 
weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 
Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en 
ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je 
handen grijpen , je je gordel omdoen en je brengen waar je niet 
naartoe wilt.” Met deze woorden zinspeelde Hij op hoe Petrus zou 
sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg mij.’ 
 
 
Acclamatie: Heer, wij hoorden uw woord 

        en wij dragen het voort de wereld in. 
 
 
Overweging 
 
Lied: Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven  GvL 515  
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Geloofsbelijdenis  
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde,  
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer.  
Die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria. 
Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus  
is gekruisigd, gestorven en begraven.  
Die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden.  
Die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest,  
de heilige katholieke Kerk,  
de gemeenschap van de heiligen,  
de vergeving van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam  
en het eeuwig leven.   
Amen. 
 
 
Voorbede 
Acclamatie: Heer, ontferm U 
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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.   
 
Vredeswens 
Gezongen:  Vrede voor jou 
 
Lied: Ave Maria 
 
Slotgebed 

 
Mededelingen  
 
Zending en zegenbede 
Moge de Eeuwige je zegenen! 
Moge de Liefde je behoeden en bewaren. 
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Slotlied: Ga met God 
 
Allen: 
Ga met God en Hij zal met je zijn:   
jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Koor: 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Allen: 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
 

    


