
21 mei 2022 
6e zondag van Pasen 
 
 

Gods luister… 
 
 

 
Openingslied:  

 
 
 

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 
om uiting te geven aan waar zij van dromen, 
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat. 

 
 
 
Begroeting: 
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VG: Gelukkig zij die in Uw huis mogen wonen 
allen: Laat Uw heiligheid in ons dalen 
VG: Vrede over jou, die hier bent binnengegaan 
allen: Mijn broeder, mijn zuster, ik wens je vrede 
 
Woord van welkom en inleiding 
 

Kyrie-litanie: Wij zoeken hier uw aangezicht… 

 

 
 

 
Gij roept ons met een nieuwe naam 
uit dit genadeloos bestaan. 
Kyrie eleison. 
 
Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, licht dat ons te wachten staat. 
Kyrie eleison. 

 
Lofzang: Alle eer en alle glorie… 
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Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 

Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest, die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / Liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 
Openingsgebed  
 
Bij het openen van de schrift 
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Eerste lezing: Uit het boek Openbaring, 21  10 – 14 en 22 – 23  
 

Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg 
en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel 
neerdaalde, bij God vandaan. De stad schitterde door Gods luister, 
met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere 
jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke 
poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: 
de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen. Vanuit het 
oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, 
vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. De stadsmuur had 
twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen 
van het lam. 
Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de 
Almachtige, is haar tempel, met het lam. De stad heeft het licht van 
de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het 
lam is haar licht. 

 
Tussenzang: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer… 
 
Refrein: 
 Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 
 alleluja, alleluja. 
 

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 
loven Zijn machtig beleid, 
omdat Hij steeds op wondere wijze 
alles bestuurt in gerechtigheid. (Refrein) 
 
Ja, God is goed, schenkt ons Zijn zegen, 
toont ons zijn aanschijn van licht. 
Hij gaat ons voor op alle wegen, 
heeft uit de zonde ons opgericht. (Refrein) 
 
Hij is de God, die ons verblijdde, 
die onze nood heeft verstaan. 
Die ons een hemels paasmaal bereidde 
en zonder vrees door de wereld laat gaan. (Refrein) 
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Laat alle volken uw almacht vrezen, 
aller lof zij U gewijd. 
Laat Heer uw Naam bezongen wezen 
in aller eeuwen eeuwigheid. (Refrein) 

 

Evangelie: In de woorden van Johannes, 14,  23 – 29  
    Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich 
houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn 
Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij 
niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen 
zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader 
door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij 
jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader 
jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in 
herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.  
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die 
niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 
Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug 
zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader 
ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het 
gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 

 

Acclamatie:  
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Overweging 
 
Moment van stilte 
 
Geloofsbelijdenis  Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 allen: Ik geloof in de Eeuwige 

die bevrijding van mensen voor ogen staat, 
die is in het verborgene,  
en licht brengt in donker. 

 
Ik geloof in haar geliefde kind, Jezus van Nazareth, 
zó trouw aan het Goede, 
dat de Eeuwige zichtbaar werd in hem; 
Voor eeuwig verbonden met elkaar 
over de dood heen. 

 
Ik geloof in een kerk die geloofwaardig is, 
trouw aan Gods woord, 
betrokken en strijdbaar, licht en stem, 
adem en hartslag in de wereld van vandaag. 

 
Ik geloof in de Geest die samenbrengt. 
In de passie die zij geeft, 
in het vuur dat zij is en gaande houdt, 
in de wijsheid die zij schenkt 
en in het fundament dat zij vormt 
voor onze trouw aan de Eeuwige.  

 
Voorbeden   Wilt u – zo  mogelijk – knielen? 
 
Bijdrage in de kosten van de liturgie 

Voor de kosten van deze viering wordt – zo mogelijk- €1,00 per persoon gevraagd.  
Dit kunt u doorschuiven naar de hoek van de bank, richting middenpad.  

 

Collecte 
Voor deze collecte wordt een mandje doorgegeven.  
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Gebed over de gaven  Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 
Tafelgebed    Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 
VG:     Alle eeuwen door hebben mensen van U gezongen. 

Gij zijt ons doorgegeven als een levend verhaal. 
Gij, die onuitsprekelijk en machtig 
met de mensen wilt zijn. 
Gij hebt in ons het leven uitgezaaid, 
ons gevormd naar uw beeld, 
met eindeloos geduld hebt Gij ons 
omringd, opdat wij uw mensen zouden zijn,  
en Gij onze God. 

 
1 x koor, 1 x allen. 

 

 
 
VG:      Wij danken U God,  

voor alles wat Gij hebt gedaan met uw volk,  
aan wie Gij uw naam hebt gegeven, uw verbond, 
waarachtig en trouw. 
Telkens opnieuw hebt Gij geroepen 
uit duisternis en slavernij, 
de zondige mens hebt Gij niet vergeten, 
barmhartige Heer, genadige God. 

 
allen:  Van U wil ik spreken God, 

uw naam bezingen: 
Eeuwig duurt uw trouw. 

VG:     Geprezen zij uw naam die Gij geopenbaard hebt  
 in Jezus uw Zoon, God met ons, teken van uw liefde. 
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Omwille van uw gerechtigheid  
is Hij de weg gegaan van alle zaad, 
opdat wij zouden delen in zijn vreugde, 
heeft Hij gedeeld het lot der armen, 
werd Hij brood voor ons gebroken, 
een beker die overvloeit. 

 
allen:  Van U wil ik spreken God, 

uw naam bezingen: 
Eeuwig duurt uw trouw. 

 
VG:     Die op de avond vóór Zijn dood brood gebroken heeft  

en gesproken: 
Neemt en eet; 
dit is Mijn Lichaam voor u, 
doet dit tot Mijn gedachtenis.... 
 
Zo nam Hij ook de beker, 
sprak een dankgebed en zei: 
Neemt en drinkt; 
dit is het nieuwe verbond in Mijn bloed 
voor u en alle mensen, 
doet dit tot Mijn gedachtenis. 
 

allen:  Van U wil ik spreken God, 
uw naam bezingen: 
Eeuwig duurt uw trouw. 

VG:     Daarom Heer God,  verkondigen wij  

Zijn dood totdat Hij komt. 
Daarom bezingen wij Zijn verrijzenis 
en wij noemen Zijn naam, 
hoog boven alle namen, Jezus Christus, 
uw Zoon, onze Heer. 
 
Wij bidden U zend ons uw heilige Geest, 
roep ons tot leven en maak ons vrij, 
opdat wij doen,  
wat Hij heeft voorgedaan. 
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 Dit vragen wij U, 

door Hem en met Hem en in Hem, 
die ons naar U is voorgegaan 
en die met U leeft, 
in de eenheid van uw Geest 
door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
allen:  Van U wil ik spreken God, 

uw naam bezingen: 
Eeuwig duurt uw trouw. 

 
 
Onze Vader…  
 
Vredewens 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
Communie: 

Slotgebed:  
 
Mededelingen  
 
Zegenbede     Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
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Slotlied: Die licht is, bron van leven… 
 

Wonen overal nergens thuis… 
 
Wonen overal nergens thuis 
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
Vallende sterren, de schim van de maan 
mensen die opstaan en leven gaan, 
mensen veel geluk. 
 
Wonen overal even thuis, 
handel en wandel en huis na huis, 
loven en bieden op waarheid en waan, 
wagen en winnen en verder gaan; 
mensen veel geluk. 
 
Wonen overal bijna thuis, 
aarde, mijn hemel, mijn vadershuis, 
stijgende sterren, de lach van de maan, 
mensen die dromend een stem verstaan; 
mensen veel geluk. 
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Mededelingen:  
 
Collecte voor behoud van het gebouw en de 
geloofsgemeenschap.  
U kunt geven via de collecte-app CHRCH op uw 
telefoon, scan de QR code 
of stort op het bankrekeningnummer van de kerk:  
NL 06 INGB 000 105 89 58 
 
Steun voor Oekraïne 
Het Dominicanenklooster kon tot nu reeds € 41.000 inzamelen en 
overmaken naar het Sint Martinus de Porres-huis in Fastiv, Oekraïne. Uw 
steun blijft nodig. U kan storten op rekeningnummer NL 11 INGB 0000 3910 
23 t.n.v. ‘Stichting Dominicanenklooster inzake diaconie’ met vermelding 
van Steun Fastiv. 
Als u de vluchtelingen in het klooster wil helpen, kan u in wijkcentrum De 
Enk (Enkstraat 67) terecht: daar worden alle aanbiedingen verzameld op 
een prikbord. 
 
Dauwtrappen met Hemelvaart 
Kees Nypels gaat ons vroeg in de ochtend voor langs een bijzondere route 
die je pratend of in stilte kan gaan. Bij terugkomst is er koffie met 
krentenbol en aansluitend de oecumenische viering in de kerk, voorgegaan 
door Ds. Hans Tissink en pastor Josephine van Pampus. 
Do 26 mei | 08.00 uur | parkeerterrein achter klooster | 10.00 uur viering 
 
Zondagsviering met magister Gerard Timoner o.p. 
Vanaf 30 mei vormen de Belgische en de Nederlandse dominicanen één 
provincie. Om deze fusie te bezegelen komt de magister van de Orde, dom 
Gerard Timoner o.p., naar de Lage Landen. Hij zal ons daags voordien 
voorgaan in de zondagsviering. 
Zo 29 mei | 10.00 uur | Dominicanenkerk 
 
Workshops Glas-in-lood  
Onder de deskundige begeleiding van Marije Gies halen we inspiratie uit de 
prachtige kerkramen en maken we ter plekke ons eigen glas-in-lood-
werkstuk. 
ma 30 mei | 09.00 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur | Dominicanenkerk | € 60 
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Nieuw vormingsjaar lekendominicanen 
Bent u geïnteresseerd om lekendominicaan te worden? In september 
begint een nieuw vormingsjaar voor lekendominicanen. Voor meer info kan 
u kijken op https://dominicanen.nl/2022/04/dln-start-nieuw-
vormingsjaar/. Wie zich geroepen voelt kan zich nog tot 1 juni aanmelden 
via info@lekendominicanen.nl. 
 
Pinksteren 
Dit jaar vieren de Caribische geloofsgemeenschap en het rectoraat samen 
Pinksteren, met als thema “één Geest in vele talen”. Lezingen en liederen 
zullen afwisselend in het Papiamento en in het Nederlands zijn. 
Na de viering is er een gezamenlijke Pinksterpicknick op de parkeerplaats. 
Neemt u allemaal iets te eten mee wat we samen kunnen delen? 
Zo 5 juni | 10.00 uur | Dominicanenkerk en parkeerplaats 
 
 
Telefonische bereikbaarheid van de Kloosterpoort 
Maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur 
 
 
 
 
 
 

In deze viering is de voorganger pastor Josephine van Pampus. 
Zaterdagavond: Cantores 
 


