
 
                             OPENING VAN DE DIENST 

 
lied   Al heeft hij ons verlaten 
 
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind. 
 
Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, dat Hij terug 
zal komen, zoals Hij van ons ging. Wij leven van 
vertrouwen, dat wij zijn majesteit van oog tot oog 
aanschouwen in alle eeuwigheid. 
 
Welkom & inleiding   
 
Schuldbelijdenis 
 
Heer ontferm U Markusmis 
 
Gloria    Taizé  Allen gaan staan 
 
♫  Gloria , gloria in excelsis Deo! 
     Gloria , gloria, alleluia, alleluia  
 
P: Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan 
de mensen die Hij liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen en 
aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor grote heerlijkheid.     ♫ Gloria… 
 
P: Heer God, hemelse Koning, God, almachtige 
Vader; Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  ♫ Gloria… 
 
P: Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons; Gij die wegneemt de zonden der 

wereld, aanvaard ons gebed; Gij die zit aan de 
rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. ♫.. 
 
P: Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de 
Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, 
met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de 
Vader. Amen. ♫ Gloria… 
 
Gebed 
 
                         DIENST VAN HET WOORD 

  
Lezing uit de Hand. der Apostelen 1, 15- 17. 20c. 20-26 

 

In die dagen stond Petrus op te midden van de 
broeders  - er was een groep van ongeveer 
honderdtwintig personen bijeen – en sprak: 
„Mannen broeders, het Schriftwoord moest in 
vervulling gaan dat de heilige Geest door de mond 
van David tevoren gesproken heeft over Judas, die 
de gids is geworden van hen die Jezus gevangen 
namen. „Hij behoorde tot ons getal en had aan dit 
dienstwerk zijn deel gekregen. Er staat immers 
geschreven in het boek der Psalmen: Een ander 
neme zijn ambt over. „Dus moet een van de mannen 
die tot ons gezelschap behoorden gedurende de tijd 
dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het 
doopsel van Johannes tot de dag waarop Hij van ons 
werd weggenomen, met ons een getuige worden 
van zijn verrijzenis. "Men stelde er twee voor: Jozef 
ook Barabbas geheten, bijgenaamd Justus en 
Mattias. Toen baden zij als volgt: „Gij Heer, die aller 
harten kent ;wijs degene aan die Gij van deze twee 
hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit 
dienstwerk en apostelambt, waaraan Judas ontrouw 
werd om heen te gaan naar zijn eigen plaats." Toen 
liet men hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd 
toegevoegd aan de groep van de elf apostelen. 
 
Woord van de Heer Wij danken God 
 
Antwoordpsalm 103  
 
Acclamatie ♫ De Heer heeft zijn troon  

in de hemel gevestigd.  
 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen ! 
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 
vergeet zijn weldaden niet! 
 
Zo wijd als de hemel de aarde omspant,  
zo alomvattend is zijn erbarmen. 
Zo ver als de afstand van oost tot west, 
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde. 
 
De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd,  
Hij voert heerschappij over heel het heelal. 
Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden,  
machtige uitvoerders van zijn bevel. 
  
Lezing uit de 1e brief van de h. apostel Johannes  
 
4, 11-16 Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad 
moeten ook wij elkander liefhebben. Nooit heeft 
iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben 
woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt 
geworden. Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven 
zoals Hij verblijft in ons dat Hij ons deel heeft gegeven 
aan zijn Geest: En wij, wij hebben gezien en wij 
getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om 
de heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat 
Jezus de Zoon van God is woont God in hem en woont 
hij in God. Zo hebben wij de liefde Ieren kennen die 
God voor ons heeft en wij geloven in haar. God is 
liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is 
met hem. 
 
Woord van de Heer Wij danken God 
 
Alleluia ♫   allen gaan staan 
V: Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de 

Heer, Ik ga, en Ik keer tot u terug, en uw hart 
zal zich verblijden  

Alleluia  
  
Evangelie uit Johannes 17,11b-19  
 
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad:  
„Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij 
gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij. 
„Toen Ik bij hen was bewaarde Ik in uw Naam hen die 
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Gij Mij hebt gegeven. „Ik heb over hen gewaakt en 
niemand van hen is verloren gegaan behalve de man des 
verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. „Maar 
nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat 
zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. „Ik heb 
hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen 
gehaat omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet van 
de wereld ben. „Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld 
wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. 
„Zij zijn niet van de wereld zoals Ik niet van de wereld 
ben. „Wijd hen U toe in de waarheid.  „Uw woord is 
waarheid. „Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt zo 
zend Ik hen in de wereld en omwille van hen wijd Ik Mij 
aan U, opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd 
mogen zijn." 
 
Acclamatie      
Aan onze God en Vader zij de eer  
in de eeuwen der eeuwen. Amen 
 
Overweging  
  
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 
 
Voorbedeacclamatie   Heer onze God  

wij bidden U verhoor ons 
  

 
                           DIENST VAN DE TAFEL 

 
 Aanbeveling van de collecte 
 

Offerandelied  Brood zal Ik u geven 
 
Brood zal Ik u geven dat uit de hemel daalt, 
brood dat de Vader u geven zal, dat de wereld vol 
leven haalt. 
Refr: Geef ons dit brood altijd uw woorden zijn 

woorden van eeuwig leven; 
 wie anders zou het ons geven. 
Ik ben brood voor leven, wie mij eet hongert nooit. 
brood dat voor u uit de hemel komt tot nieuw leven 
de wereld tooit. 
Refr: 
Mensen sleuren , sloven, voor kost die kort beklijft, 
werk voor het brood dat u brengen zal nieuw leven 
dat altijd blijft. 
Refr: 
 
Misintenties en gebed over de gaven 
  
Prefatie  
 
* Heilig  Markusmis   
 
Eucharistie gebed  
  
* Acclamatie   
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij 
belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt  
 
* Onze Vader 
 
A: 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. 

 
V: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef 

genadig vrede in onze dagen, dat wij 
gesteund door uw barmhartigheid, vrij 
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen 
alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar 

de zalige vervulling van onze hoop, de komst 
van onze Verlosser Jezus Christus 

 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en 

de heerlijkheid  in eeuwigheid. Amen 
  
* Vredeswens 
 
* Lam Gods  Markusmis 
   
Communie 
 
Communielied   Wees gegroet Maria 
 
Gebed na de communie 
 
                             SLOT VAN DE DIENST 

 
Wegzending en Zegen 
 
Slotlied    Geest van God  
 
Geest van God, Adem van leven, 
Geest van God, Adem van vuur, 
Geest van God, Troost en kracht: U heiligt ons. 
 
1. Kom, o Geest, kom in ons hart; kom o Geest, wees 
ons na-bij; Geest van leven, Geest van moed: 
wij zien naar U uit. 
 
2. Kom o Geest van heiligheid Geest van waarheid 
kom in ons Geest van liefde maak ons één 
wij zien naar U uit. 
 
3. Kom o Geest, houd ons bijeen Geest van vuur 
brand in ons hart. Kom o Geest maak ons nieuw 
wij zien naar U uit. 
 
Collecte bij de deur 
_________________________________________ 
Zondag 23 mei Pinksteren : woord &communieviering 
U bent van harte uitgenodigd mee te vieren na 
aanmelding + uitnodiging via het reserveringssysteem op 
de site. Er wordt ook wekelijks gestreamd ; Pinksteren 
vanuit de H. Antonius kerk om  09.30 uur 
 


