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Openingslied 
 

Het licht verdrijft de duisternis, halleluja 
omdat de Heer verrezen is; halleluja. 
Hij is het eeuwig levend Woord, halleluja,  
en Hij verlicht wie Hem behoort, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

De waarheid leeft en sterft niet meer; halleluja, 
voorgoed verrezen is de Heer; halleluja.  
Wie zich aan Hem heeft toegewijd, halleluja. 
Hij leeft door Hem in eeuwigheid, halleluja. 
halleluja, halleluja, halleluja. 
 

O Heer, met Pasen opgestaan, halleluja. 
Leer ons de weg, door U gegaan; halleluja. 
 
En toon ons in het eeuwig licht, halleluja, 
De luister van uw aangezicht! Halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja.. 
 
 
Welkom 
 
 
♫  Gebed om ontferming 
 

Heer, ontferm U.  Christus ontferm U.  
Heer ontferm U.  
 
 
 
♫  Lofzang 
 

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, 
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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, 
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 vergeving van de zonden; de 
verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.  
 
 
Gebed 
 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: Handelingen 5, 27b-32. 40b-41 
 

Uit de Handelingen der Apostelen. 
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 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. 
Woord van de Heer.   Wij danken God. 
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Psalm 30-2 
 

Van U wil ik spreken, God,  
Gij hebt mij omhoog getrokken.  
 

Refrein: de avond komt met droefheid,  
met vreugde de nieuwe dag.  
 

Ik riep tot U: help mij, God,  
toen hebt Gij mij genezen.  
Gij hebt mij terug gehaald diep uit de afgrond.  
Ik werd al bij de doden gerekend,  
Gij het mij weer levend gemaakt.     Refrein: 
 

Ik heb U geroepen, God, U om genade gesmeekt:  
wat hebt U eraan als ik dood ga  
en in het graf word gelegd?  
Kan het stof U soms loven,  
een dode uw trouw bezingen?    Refrein: 
 

Toen hebt Gij mijn droefheid veranderd  
in blijdschap, ik ging in rouw  
en Gij hebt mij gekleed in vreugde.    Refrein: 
 

Van U wil ik spreken, God,  
en iedereen mag het horen:  
Gij hebt mij omhoog getrokken.     Refrein: 
 
 
 
Tweede lezing:  Apokalyps 5, 11-14 
 

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes. 
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.” 
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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. 
Woord van de Heer.    Wij danken God. 
 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Halleluja, halleluja! 
Ik ben de Verrijzenis en het Leven:  
wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid.  
Halleluja, halleluja! 
 
 
Evangelielezing: Johannes 21, 1-19 
 

De Heer zij met u.    En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes.    Lof zij U, Christus. 
In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen 
bij het meer van Tiberias. 
De verschijning verliep als volgt: Er waren bijeen 
Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, 
Natanaël uit Kana in Galilea, 
de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen. 
Simon Petrus zei tot hen: “Ik ga vissen.” 
Zij antwoordden: “Dan gaan wij mee.” 
Zij gingen dus op weg en klommen in de boot, 
maar ze vingen die nacht niets. 
Toen het reeds morgen begon te worden 
stond Jezus aan het strand, 
maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. 
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Jezus sprak hen aan: 
“Vrienden, hebben jullie soms wat vis?” 
“Neen,” zeiden ze. 
Toen beval Hij hun: “Werpt het net uit, rechts van de boot, 
daar zult ge iets vangen.” 
Nadat ze dit gedaan hadden, 
waren ze niet meer bij machte het net op te halen 
vanwege de grote hoeveelheid vissen. 
Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: 
“Het is de Heer!” 
Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was 
trok hij zijn bovenkleed aan 
– want hij droeg slechts een onderkleed – 
en sprong in het meer. 
De andere leerlingen kwamen met de boot, 
want zij waren niet ver van de kust, 
slechts ongeveer tweehonderd el, 
en sleepten het net met de vissen achter zich aan. 
Toen zij aan land waren gestapt, 
zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd 
met vis erop en brood. 
Jezus sprak tot hen: 
“Haalt wat van de vis die gij juist ontvangen hebt.” 
Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. 
Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks 
en ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet. 
Jezus zei hun: “Komt ontbijten.” 
Wetend dat het de Heer was durfde geen van de leerlingen 
Hem vragen: “wie zijt Gij?” Jezus trad dichterbij, 
nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis. 
Dit was nu de derde keer  
dat Jezus aan de leerlingen verscheen 
sinds Hij uit de doden was opgestaan. 
Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus: 
“Simon, Zoon van Johannes, 
hebt gij Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben?” 
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Hij antwoordde: “Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.” 
Jezus zei hem:” “Weid mijn lammeren.” 
Nog een tweede maal zei Hij tot hem: 
“Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief?” 
En deze antwoordde: “Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.” 
Jezus hernam: “Hoed mijn schapen.” 
Voor de derde maal vroeg Hij: 
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?” 
Nu werd Petrus bedroefd, 
omdat Hij hem voor de derde maal vroeg: 
Hebt gij Mij lief? en hij zeide Hem: 
“Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U bemin.” 
Daarop zei Jezus hem: 
“Weid mijn schapen. 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Toen ge jong waart deed ge zelf uw gordel om en ging  
waarheen ge wilde, 
maar wanneer ge oud zijt zult ge uw handen uitstrekken, 
een ander zal u omgorden 
en u brengen waarheen ge niet wilt.” 
Hiermee zinspeelde Hij op de dood 
waardoor Hij God zou verheerlijken. 
En na deze woorden zei Hij hem: “Volg Mij.” 
Woord van de Heer.   Wij danken God. 
 
 
 
 
♫  Acclamatie  halleluja, halleluja! 
 
 
 
 
Overweging 
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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.  
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 vergeving van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam,    
en het eeuwig leven. Amen. 
 
 
Voorbede 
 
♫  Acclamatie  
 

Verhoor ons bidden hier in Uw huis.  
Breng mensen en volkeren bij U thuis. 
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DIENST VAN DE TAFEL                    

 
 
Klaarmaken van de tafel 
 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 

2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2: Roepingenzondag (NL64 ABNA 0810 4964 88) 
 
 
Collectelied 
 

Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,  
sprekend nabij, de stilte verwacht U,  
mensenbestaan U, zien en beleven U.  
 

Mensen van vlees, van licht en gesteente,  
hard en van bloed, een vloed niet te stelpen,  
mensen uw volk, uw stad hier op aarde.  
 

Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.  
Adem ons open, maak ons uw aarde,  
uw nieuwe hemel, vrede op aarde.  
 
 
 
♫  Heilig 
 

Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten!  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den Hoge. 
 
 
♫  Acclamatie  
 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.  
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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. 
 
 
♫  Lam Gods 
 

Lam Gods, dat draagt de zondenlast van deze wereld,  
ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods, dat draagt de zondenlast van deze wereld,  
geef ons Uw vrede.  
 
 
 
Delen van het Heilige Brood 
 
 
 
Communielied 
 

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe 
 
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij, d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen. 
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Mededelingen 
 
 
♫  Zegenwens 
 

De Levende zegene en behoede U.  
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.  
De levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.  
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht  
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht  
en geef ons vrede.  
 
 
Slotlied 
 

God groet u, zuiv’re bloeme, Maria maged fijn.  
Gedoog dat ik u roeme: lof moet u altijd zijn.  
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij,  
wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij! 
 

O roze zonder doren, o violette zoet.  
O bloeme blauw in t koren, neem mij in uw behoed.  
Vol liefde en gestadig ootmoedig zo zijt gij,  
och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij! 
 

Met recht zijt gij verheven al boven d’eng’lenschaar.  
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar.  
Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij,  
en wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij! 
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