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ZEVENDE WEEK VAN PASEN – WOENSDAG 
 
EERSTE LEZING Hand. 20, 28-38 
 
 
Uit de Handelingen van de Apostelen. 

 
In die dagen zei Paulus tot de oversten van de kerk van Éfeze: 
“Geeft acht op uzelf, en op heel de kudde 
waarover de heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld 
om Gods Kerk te hoeden, 
die Hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen Zoon. 
Ik weet, dat er na mijn vertrek 
grimmige wolven bij u zullen binnendringen, 
die de kudde niet zullen sparen, 
en dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, 
die verkeerde dingen zullen verkondigen 
om de leerlingen mee te krijgen. 
Weest daarom waakzaam 
en vergeet niet, dat ik onophoudelijk 
– drie jaar lang, dag en nacht – 
ieder van u onder tranen het goede heb voorgehouden. 
En thans vertrouw ik u toe aan God, 
en aan het woord van zijn genade, 
dat de macht bezit op te bouwen 
en u het erfdeel te verlenen met alle geheiligden. 
Zilver, goud of kleding heb ik van niemand verlangd. 
Gij weet zelf 
dat deze handen voorzien hebben in mijn eigen behoeften 
en in die van mijn gezellen. 
In alles heb ik u getoond, 
dat men door zo te arbeiden de zwakken te hulp moet komen, 
en dat gij de woorden van de Heer Jezus indachtig moet zijn. 
Hij heeft immers gezegd: 
Het is zaliger te geven dan te ontvangen.” 
Na deze woorden knielde hij met allen neer en bad. 
Allen begonnen luíd te wenen, 
vielen Paulus om de hals en kusten hem, 
vooral bedroefd, omdat hij gezegd had, 
dat ze hem niet meer zouden terugzien. 
Daarna deden ze hem uitgeleide naar het schip. 

Lector:  Zo spreekt de Heer  

Allen:   Wij danken God  
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TUSSENZANG Ps. 68/67 

 
Refrein: Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde. 
 

Laat allen, o God, uw macht ondervinden, 
de macht waarmee Gij voor ons opkomt. 
Laat koningen met hun geschenken versieren 
uw heiligdom in Jeruzalem. 
 
Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde: 
Hij komt naderbij langs het hemelgewelf. 
Daar klinkt zijn stem met machtig geluid 
erkent nu Gods heerschappij. 
 
Zijn grootheid verschijnt boven Israëls velden, 
in dreigende wolken zijn kracht. 
Vreeswekkend is God in zijn heilig domein, 
Hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte: 
gezegend zij Israëls God. 

 
 
EVANGELIE Joh. 17, 11b-19 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. 

 
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: 
“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 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.” 

Lector:  Zo spreekt de Heer  

Allen:   Wij danken God  


