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OPENINGVAN DE VIERING 
 
Om het Geheim  
Tastend naar licht en hopend op de morgen 
vragen wij Jou die onze namen riep, 
naar het geheim, naar wat ons is verborgen 
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep. 2x 
 
Ben Jij de onrust die ons wakker maakte, 
ben Jij de hartstocht die ons leven doet? 
Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte, 
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed? 
 
Tastend naar licht en hopend op de morgen 
vragen wij Jou die onze namen riep, 
naar het geheim, naar wat ons is verborgen 
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep. 
 
Jij die ons kent tot in ons diepste wezen 
die ons al kende voor het eerste licht. 
In jouw hand kunnen wij de toekomst lezen 
en in jouw oog weerspiegelt ons gezicht! 
 
Tegen de angst en tegen het vergeten 
tegen de nacht en tegen het gemis, 
is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten: 
Jij zult er zijn die licht in 't duister is. 
 
Begroeting  - Inleiding 
 
Bewustwording 
Stil worden wij, God, 
stil om naar ons zelf te kijken. 
En wanneer ons geweten spreekt, 
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dan bent U aan het woord. 
Zo laat u ons weten waar het beter kan, 
wat anders moet.  (stilte) 
Daarom bidden wij U ons te helpen 
en we vragen U zingend om ontferming 
 
Heer ontferm U uit Om Ontmoeting 
Heer ontferm U over ons 2x 
Christus, ontferm U over ons 2x 
Heer ontferm U over ons 2x 
 
Lofzang: Gloria uit Taize    
Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Deo   
 
Gebed 
 
 
VIERING VAN HET WOORD  
 
Lezing uit de uit de Handelingen der Apostelen, 
14, 21-27 
In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar 
Lystera, Ikonium en Antiochië. Ze vertelden de gemeente 
daar wat God met hun medewerking tot stand had 
gebracht. Ziij bevestigden de leerlingen in hun goede 
gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden 
en zeiden dat zij door vele kwellingen het Rijk Gods 
moeten binnengaan. In elke gemeente stelden zij na 
gebed en vasten oudsten voor hen aan, en vertrouwden 
hen toe aan de Heer in wie zij nu geloofden. Zij reisden 
door Pisidië naar Pamfylië, predikten het woord in Perge 
en bereikten Attalia. Daar gingen ze scheep naar 
Antiochië vanwaar zij, aan Gods genade toevertrouwd, 
vertrokken waren naar het werk dat zij volbracht hadden. 
Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen en 
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vertelden alles wat God met hun medewerking tot stand 
had gebracht en hoe Hij voor de heidenen de poort van 
het geloof had geopend. 
 

Woord van de Heer - wij danken God 
 
Uit Psalm 121  Waar komt mijn hulp vandaan  
Ik kijk omhoog naar de hoge bergen: 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Mij helpt de Heer, die aarde en hemel, 
die alles heeft gemaakt 
 
Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken. 
Hij is niet ingedut! 
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap, 
die Israël bewaart. 
 
De Heer bewaart je, Hij is je schaduw, 
steeds aan je rechterhand. 
De middagzon, en in de nacht de maan, 
doen je totaal geen kwaad. 
 
De Heer bewaart je voor al het kwade. 
De Heer bewaart je hart. 
Ga je naar huis, of trek je eropuit. 
God helpt je altijd weer. 
 

Lezing uit de openbaring van de heilige apostel 
Johannes 21, 1-5a 
God zal alle tranen van hun ogen afwissen. 
Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren 
verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de 
heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel 
neerdalen, schoon als een bruid die zich voor haar man 
heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep 
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van de troon: “Zie hier Gods woning onder de mensen. 
Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij, God-
met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun 
ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, 
geen geween, geen smart zal er zijn want al het oude is 
voorbij.” En Hij die op de troon is gezeten sprak: “Zie, Ik 
maak alles nieuw.” 

 
Woord van de Heer- Wij danken God 

 
Acclamatie Alleluia   
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes 13, 31-33a. 34-35 
Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben. 
In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: “Nu is de 
Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. 
Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem in 
zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig 
verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. 
Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; 
zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar 
liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij 
mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar 
bewaart.” 

 
Woord van de Heer- Wij danken God 

 
Acclamatie  
Brandde ons hart niet, toen Hij onderweg met ons sprak? 
Brandde het niet? 
 
Overweging - Orgelspel  
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Geloofsbelijdenis uit Om Ontmoeting 

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 ter hemel, zit aan de rechterhand 
van God de almachtige Vader, 
vandaar 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 gemeenschap van 
de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. 
Amen 
 
 
VIERING VAN DE GEBEDEN 
 
Voorbeden  -  Intenties  -  stilgebed 
Acclamatie  
Onrustig is ons hart tot het rust vindt in U (3x) 
 
Onze Vader  
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 
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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 
In de dagen na de dood en verrijzenis van Jezus  
kwam Hij aanwezig onder zijn leerlingen: 
en Hij wenste hen vrede, 
Hij is onze vrede. 
Dat die vrede ons mag dragen,  
 
Dat die vrede van onze Heer Jezus Christus  
in u mag zijn en met u mag zijn. 
 
Wensen we elkaar die vrede. 
 
Toon ons Jouw gezicht 
Op deze dag, God, bidden wij om vrede 
Verdrijf de kwade duisternis met jouw Licht 
Wees hier aanwezig 
Wees hier aanwezig 
Wees hier aanwezig, toon ons jouw Gezicht 
 
Voor de paastijd 
Koningin des hemels,  verheug u,  alleluia 
omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, 
     alleluia 
verrezen is, zoals Hij gezegd heeft,  alleluia 
bid bij God voor ons,    alleluia 
verheug en verblijd u maagd Maria, alleluia 
want de Heer is waarlijk verrezen,    alleluia 
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Wees gegroet Maria 
Wees gegroet Maria, vol van genade, 
de Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, moeder van God, 
bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood, Amen 
 
 
En mijn ziel zingt zacht Lofzang van Maria 
Jij kent mij als geen ander. 
Ziet mij zoals ik ben. 
Jij wekt in mij nieuw leven, ik hoor je Stem. 
Jouw Geest is als geen ander, 
jouw Naam prijkt bovenaan. 
Laat iedereen Je prijzen om wat Je hebt gedaan. 
 
En mijn ziel zingt zacht: Ik ben er voor Jou. 
en mijn ziel is blij: Jij ziet naar ons om, 
Jij ziet naar ons om, naar ons om. 
 
Vrede voor wie Jou vrezen.  
Hoogmoed komt voor de val. 
Jij leert de weten van liefde boven al 
Jouw trouw is zonder grenzen. 
Jij geeft om ieder kind 
Jij bent een God van mensen,  
bij wie ik redding vind. 
 
En mijn ziel zingt zacht: Ik ben er voor Jou. 
en mijn ziel is blij: Jij ziet naar ons om, 
Jij ziet naar ons om, naar ons om.  
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BESLUIT VAN DE VIERING  
 
Collecte  
 
Lied bij de (on-)gelovige Thomas 
Wie vertrouwt op ander weten  
dan te zien valt of te horen, maar als eeuwenoud gerucht 
dat nog dagelijks wordt geboren ons ter ore komt, 
 
 
die zal opstaan blijven opstaan tegen dood en stilstand 
in. 
die zal opstaan blijven opstaan tegen dood en stilstand 
in. 
 
Wie alleen op zeker spelen en als Thomas ongelovig alle 
vreugde, elk geluk eerst wil zien met eigen ogen voor het 
wordt aanvaard 
 
zal nooit opstaan maar blijft steken in een ingeperkt 
bestaan 
zal nooit opstaan maar blijft steken in een ingeperkt 
bestaan 
 
Wie door angst en tegenslagen dieper waarheid heeft 
ervaren dan de wanen van de dag, 
gaat onthecht en onbekommerd leven van de Wind, 
 
Die ons aanblaast, ons doet opstaan leven dat zich blij 
hervindt,  
ons doet opstaan,  
blijvend opstaan, tegen dood en stilstand in. 2x 
 
 
Mededelingen 
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Zegenbede  

 

Zending 
 

 
Nooit een dag 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij de handen reikt. 
 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier om mee op weg te gaan. 
 
Laat de hemelse vrede die ons begrip te boven gaat 
ons oordeel wakker houden, vergroten onze hoop, 
en versterken onze liefde 
 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij troosten wil 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij moed inspreekt                         

Refrein 
 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij een toekomst geeft 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij weer leven doet                    

Refrein 
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