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Gelukkig wie vredelievend zijn, 

Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
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De Goede Herder – 29 mei 2022 

7e zondag van Pasen C 

Voorganger bij de Woord- en Gebedsviering– Leo Koot 

Zang – Dames- en Herenkoor -  orgel: Jorge Silva 

__________________________________________ 

 

Openingszang –  Al heeft Hij ons verlaten -  403 

 

Begroeting en inleiding 

 

Bede om ontferming – ( in drie aparte delen) - 224 

 
God, naar u zien wij uit als wachters 
Wees voor ons het licht in de morgen 

 

Heer ontferm U,  

 
Christus, die redding brengt voor wie op U vertrouwen, 
Christus die op aarde gekomen zijt als vredesvorst, help ons, uw dienaren,  
om hier op aarde aan die vrede te werken en let niet op onze klein gelovigheid, 

 

Christus ontferm U,  

 
Goede God, wees bij ons wanneer de stormen en het onrecht van onze tijd, 
Onze hoop op een betere wereld de bodem in doen slaan.  

 

Heer ontferm U. 

 

Lofzang – Ere wie ere toekomt -  383 

 

Gebed 

 
God, dromen over vrede en gerechtigheid hebt U in ons hart gelegd. 
Wij bidden U: Help ons in tijden van onzekerheid en angst 
De hoop en het vertrouwen niet te verliezen. Doe ons openstaan voor  
Uw droom van vrede. En leer ons door tranen heen te geloven 
In een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Amen 

 
Inleiding op de lezingen. 
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God van Vrede,  

Allen: 

Naar vrede verlangen wij naar Vrede zoeken wij.                                                                          
Open ons hart, onze ogen, onze oren 
nu wij Uw Woord openen  

Dat altijd zo weerbarstige Woord,  
dat ons telkens weer wil wakker schudden, 
en wil meenemen in Uw Visioen 
van een wereld waar ieder mens 
in Vrede mag leven  
 
Wek Uw Verlangen, 
spreek ons aan maak ons onrustig, doe ons opstaan  
Maak ons tot grensgangers 
Als mensen die grenzen durven te verleggen  

Net als Jezus 
die over en dwars door alle grenzen heen 
mensen wist aan te spreken op hun mens-zijn 
in taal die verbindt 
in woorden die troosten 
in gebaren die kracht geven  

Goede God, neem ons zo mee in Uw Woord  

Eerste lezing –  Handelingen7, 55 - 60 

 

Antwoordpsalm – Koning is onze God – Ps. 93 

 

Tweede lezing –  Openbaring 22, 12 – 14 en 17, 17 en 20 

 

Acclamatie voor Evangelie – Halleluja 

 

Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer; Ik ga, en Ik keer tot u terug, en 

uw hart zal zich verblijden. 

 

Evangelie – Johannes 17, 20 - 26 
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Acclamatie na het evangelie – Heer, wij hoorden Uw woord 

 

Overdenking – daarna: Mogen allen één zijn - 498 

 

Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God – 273 

 

 

Acclamatie op de voorbeden –  Heer ontferm U  
 

 
 

 Onze Vader  -  
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Vredesgebed –   Allen 

 
Waar liefde woont is geen angst. 

Waar vrede heerst is geen tweespalt. 

Deze liefde en vrede  

kunnen wij elkaar geven 

als we ons door God laten aanspreken 

en leven in de Geest van het evangelie. 

Heer Jezus,  

in Uw woorden klinkt Gods boodschap, 

Uw leven straalt hoop uit. 

Verzoen ons met elkaar 

en vergeef ons onze misstappen, 

opdat wij U open en onbevangen  

mogen ontmoeten, 

want Gij zijt de vredebrenger. 

V. De vrede van onze Heer is met ons allen. 

A. Amen.. 

 

V. De vrede van onze Heer is met ons allen. 

A. Amen. 

 

Koorznag -Vrede voor jou 

 

Collecte en Mededelingen  

 

Gedicht – 

 
In dit gedicht, vertelt Maria zelf over haar Zoon, luistert U maar,  
een moeder die vol liefde, maar ook pijn, vertelt over haar kind: 
 
Mijn zoon is mijn zoon niet alleen, mijn huis is een huis zonder wanden, 
mijn vrucht ligt in alle handen en mijn vreugd is voor iedereen. 
 
Mijn zoon is mijn zoon voor altijd, voor de duur van zijn kinderjaren 
kan ik hem verwarmen, bewaren, maar Hij kiest zijn uur en zijn tijd. 
 
Mijn zoon is mijn zoon voor de pijn voor de honger van alle geslachten 
voor de wind van de winternachten en voor allen die eenzaam zijn. 
 
Mijn zoon is mijn zoon voor het kruis voor het teken van zegen en schande 
voor al de eeuwen ophanden voor de deur naar het vaderhuis. 



                                                                                                                                               

 6 

 

Koorzang: Ave Maria van Haagh 

 

Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,  

et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei,  

ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 
 

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. 

 

  Zegen – Moge de eeuwige je zegenen 

 

    
 

    Slotzang – Kom Schepper Geest, daal tot ons neer -  483 


