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1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona 
gerelateerde symptomen: BLIJF THUIS! 

2. Houd rekening met de ander. Bewaar afstand, ook al is de 1,5 meter 
niet meer verplicht. 

3. Kom daarom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang, zodat het 
niet dringen wordt. 

4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst; hoest in uw elleboog; gebruik 
papieren zakdoekjes 

5. Geef elkaar naar eigen inzicht een teken van vrede 

6. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders. 

  



Openingslied 
 

Christus die verrezen is, doet ons samen komen; 
't maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen. 
Mensen, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen, 
alleluja, 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. 
Mensen, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen, 
alleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 
’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. 
Mensen, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen, 
alleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 

 
 
♫  Gebed om ontferming 
Heer ontferm U  
 
 
 
 
Lofzang 
 

Zing van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen:  
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:  
houd Hem in ere!  
 

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
luister naar Hem het woord van alzo hoge:  
houd Hem in ere!  
 

Zing van de Geest, de adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  
houd Hem in ere!  
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Dienst van het woord 
 
Eerste lezing: Handelingen 7, 55-60 
 

Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op 
naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan 
Gods rechterhand stond, en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en 
de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’  Maar ze 
schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en 
stormden met zijn allen op hem af.  Ze dreven hem de stad uit 
om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in 
bewaring bij een jongeman die Saulus heette. Terwijl Stefanus 
gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ Hij 
viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze 
zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij. 
 
 
 
Psalm 97  
 

Refrein: De Heer is koning, boven heel de aarde verrijzend,.  
 

De Heer is koning, Hem viere de aarde;  
vreugde reike van kust tot kust.  
Rondom Hem is donker van wolken,  
de orde des rechts schraagt zijn troon.   Refrein: 
 

Bergen smelten als was wanneer Hij nadert,  
de Heer, nadert die heel het aardrijk gebiedt.  
Dat Hij recht doet verkondigt de hemel,  
alle volken ontwaren zijn glorie.    Refrein: 
 

Wie bogen voor beelden treft schande;  
die in afgoden zochten hun roem.  
Gij goden, buigt alle voor Hem!   Refrein: 
 

Want Gij zijt de Heer, soeverein,  
boven heel de aarde verrijzend,  
Gij zijt de Heer, hoog alle goden te boven.  Refrein: 
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♫  Acclamatie 
 

Halleluja 

Ik zal u niet verweesd achterlaten,  
Ik ga, en ik keer tot U terug en Uw hart zal zich verblijden. 
 
 
Evangelielezing: Johannes 17, 20-26 
 
Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun 
verkondiging in Mij geloven.  Laat hen allen één zijn, Vader. 
Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat 
de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten 
delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn 
zoals Wij:  Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één 
zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat 
U hen liefhad zoals u Mij liefhad. 
Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar 
Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt 
omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest 
werd.  Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken 
U, en zij weten dat U Mij hebt gezonden.  Ik heb hun uw naam 
bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde 
waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.’ 
 
 
 
♫  Halleluja 
 

 
 
 
 
Overweging 
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Geloofsbelijdenis    (van Leo Tolstoj) 
 

Ik geloof in God, 
Hij is voor mij geest, liefde, beginsel van alle dingen. 
Ik geloof dat God in mij is 
en dat ik ben in Hem. 
 

Ik geloof dat het ware welzijn van de mens 
bestaat in het volbrengen van Gods wil. 
Ik geloof dat het vervullen van Gods wil 
ten goede komt aan mij en alle mensen. 
 

Ik geloof dat God wil 
dat alle mensen van hun naasten houden 
en zo met anderen omgaan 
als zij ook zelf behandeld  zouden willen worden. 
 

Ik geloof dat de reden waarom wij leven 
eenvoudigweg is, dat wij groeien in liefde. 
Ik geloof dat deze groei in liefde 
de  grootste kracht is 
om het Rijk van God te vestigen op aarde, 
dan zal er een nieuwe ordening zijn 
waarin menselijkheid, waarachtigheid en 
solidariteit zullen heersen. Amen. 
 
 
 
 
Voorbede met gesproken acclamatie 
 

Heer onze God, wij bidden u verhoor ons!  
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Dienst van de Tafel 
 
 
Klaarmaken van de tafel 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 2767 

20 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, o.v.v. Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2: Pinksteractie, week van de Nederlandse 
Missionaris 
 
 
Collectelied 
 

Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,  
sprekend nabij, de stilte verwacht U,  
mensen bestaan 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 heir op aarde.  
 

Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.  
Adem ons open, maak ons uw aarde,  
uw nieuwe hemel, vrede op aarde.  
 
 
 
Communiegebed 
 
Vandaag, heer God, gedenken wij 
één van Uw vele mensen: 
Maria, moeder van Uw Zoon, 
die  in Nazareth hebt aangezocht 
om op Uw woord haar weg te gaan 
en vol verbazing te verstaan 
tot welke vrucht Uw Geest haar bracht. 
Met Jozef ging zij in geloven voor 
aan het kind dat U hen beiden gaf. 
Haar bidden spelde Hem de namen voor 
waarmee Hij U zijn leven noemen zou. 
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Haar hart was groot genoeg 
om alle dingen te bewaren 
in levende herinnering 
die haar begrip te boven gingen. 
zo zag zij Jezus tot Uw Zoon ontwaken 
en zoeken naar Zijn levensweg, 
waarop Hij tot Messias worden zou 
door trouw en twijfel heen. 
Maria volgde met haar hart 
haar kind op al Zijn schreden 
met trots en zorg tegelijk, 
vertrouwend op u, Vader, Jezus ' God, 
zelfs die middag onder het kruis. 
Zij liet Zijn vrienden niet alleen 
toen angst en wanhoop hen verbond. 
En het was Uw Geest die ook haar hart 
op Pinksteren ontsloot tot nieuw geloven 
in U, Schepper ondanks de dood, 
Vader van Jezus, Heer van alle leven. 
Wij danken U, God, voor de weg 
welke Maria in geloof ons is vooruitgegaan. 
Bemoedig ook ons met Uw woord 
en wek ten leven in ons hart 
 de vrucht van gerechtigheid. 
 
 
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. 
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Vredewens 
 

Vrede mag hier van hand tot hand,  
vrede wil thuis zijn in ieder land.  
Vrede van mens tot mens. Gods Hartewens.  
 
 
Delen van het Heilige Brood 
 
 
Communielied  
 
Wees gegroet Maria vol van genade 
de Heer is met U 
gezegend zijt Gij boven alle vrouwen 
en gezegend is de vrucht 
van uw Lichaam: Jezus 
 

Heilige Maria: Moeder Gods 
Heilige Maria, bid voor ons arme zondaars 
nu en in het uur van onze dood. Amen. 
 
 
 
Slotgebed 
 
 
 
Mededelingen 
 
 
 
Zending en Zegen 
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Slotlied 
 

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,  
houdt Gij bij ons Uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt  
met hemelse barmhartigheid.  
 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt  
de grote Trooster in de tijd,  
de bron waaruit het leven springt,  
het liefdevuur dat ons doordringt.  
 

Gij schenkt Uw gaven zevenvoud,  
o hand die God ten zegen houdt,  
o taal waarin wij God verstaan,  
wij heffen onze lofzang aan.  
 

Verlicht ons duistere verstand,  
geef dat ons hart van liefde brandt,  
en dat ons zwakke lichaam leeft  
vanuit de kracht die Gij ons geeft.  
 

Verlos ons als de vijand woedt,  
geef ons de vrede weer voorgoed.  
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,  
geen ongeval ons leven schaadt.  
 

Doe ons de Vader en de Zoon  
aanschouwen in de hoge troon,  
o Geest van Beiden uitgegaan,  
wij bidden U gelovig aan. 
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