
JUBILATE 
De zondagen in de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren worden van 
oudsher gesierd met feestelijke namen. Allereerst de zondag na Pasen die 
“Quasimodo geniti”(1 Petrus 2:2) wordt genoemd: als pasgeborenen zijn de 
dopelingen van de Paasnacht, die de week na Pasen in witte feestkleren 
hebben doorgebracht. Als besluit van het octaaf van Pasen wordt deze dag 
ook “Beloken Pasen” genoemd. De volgende zondag heet “Misericordia 
Domini” waarop de goedertierenheid van de Heer wordt bezongen (Psalm 33: 
5,6). Daarop volgt zondag “Jubilate” met de jubel uit Psalm 66. Zondag 
“Cantate” komt daarna, wanneer de kerk een nieuw lied zingt (Psalm 98: 1). 
De gangbare naam voor de volgende zondag is “Rogate”- bidt, vanwege het 
evangelie (Joh16) waarin het gebed in Jezus’ naam aan de orde is. Een tweede 
naam voor deze dag komt uit de profetieën van Jesaia (48: 20) en opnieuw 
psalm 66: “Vocem jucunditatis”- stem van gejuich. Na de Hemelvaartsdag, 
vormt zondag “Exaudi” – hoor, (Psalm27:7) de afsluiting van de Paascyclus.  
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PRAELUDIUM (voorspel) 
 
WELKOM 
 
AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 

 
 

INTREDE 
LIED 295 “Wees hier aanwezig” 
 
VOTUM (gelofte) 
V In de naam van de Vader en de Zoon  
 en de heilige Geest  
G Amen 
 

ADIUTORIUM (bemoediging) 
V Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

CONFITEOR (schuldbelijdenis) 
V Heer, vergeef ons al wat wij misdeden, 
G opdat wij weer in vrede leven. 
 
INTROÏTUS (intrede): PSALM 66: 1, 2 en 7 “Breek aarde uit in jubelzangen”  
 
Wij willen de Heer om ontferming aanroepen voor de nood in deze wereld 
en zijn naam prijzen want aan zijn barmhartigheid is geen einde 
KYRIE (roep om ontferming)    DB blz. 156/7. 
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GLORIA IN EXCELSIS (Ere zij God in den hoge) 

 

  
 

DE SCHRIFTEN 
 
SALUTATIO (Groet) 

  
 
COLLECTA  (zondagsgebed) 
V …door Christus, onze Heer. 
G Amen 
 
Inleiding op de lezingen, Jubilate 
 
LEZING UIT DE TORA: Exodus 17: 8 - 14 
Daar komt Amalek strijden met Israël bij Refidim. Mozes zegt tegen Jozua: 
“Kies ons mannen uit en ga uit, strijdt tegen Amalek. Morgen ga ikzelf staan 
op de top van de heuvel met de staf van God in mijn hand” Jozua doet zoals 
Mozes hem heeft gezegd om te strijden tegen Amalek. Mozes, Aäron en Hur 
zijn opgegaan naar de top van de heuvel. Dan gebeurt dit: wanneer Mozes 
zijn hand opheft heeft Israël de overhand, wanneer hij zijn hand laat rusten, 
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heeft Amalek de overhand. Wanneer de handen van Mozes zwaar worden, 
nemen zij een steen en zetten die onder hem en hij gaat erop zitten. Aäron en 
Hur steunen zijn handen, één aan de ene kant en één aan de andere kant. Zo 
is er door zijn handen betrouwbaarheid tot zonsondergang. Jozua verzwakt 
Amalek en zijn volk met de snede van het zwaard. De ENE zegt tot Mozes: 
“Schrijf dit op als herinnering in een boek. Prent het Jozua in, in zijn oren, dat 
ik uitwis, ja uitwis de gedachtenis aan Amalek van onder de hemelen”.  
 
GRADUALE: psalm 81 “Jubelt God ter eer” 

 
LEZING UIT HET HEILIG EVANGELIE naar JOHANNES 

  

  
V Kom, laten wij jubelen voor de HEER,  
 juichen voor onze rots, onze redding.    psalm 95: 1 

  
Johannes 10: 1 - 10 
“Amen, amen ik zeg jullie: wie niet binnenkomt door de deur in de voorhof 
voor de schapen, maar van elders binnen klimt, die is een dief en een rover. 
Maar wie binnenkomt door de deur is herder van de schapen. Voor hem doet 
de deurwachter open en de schapen luisteren naar zijn stem en zijn schapen 
die van hem zijn, roept hij bij name en hij brengt ze naar buiten. Wanneer hij 
al de zijnen heeft uitgedreven, gaat hij voorop voor hen uit en de schapen 
volgen hem , omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij zeker 
niet volgen, maar zij zullen voor hem wegvluchten, omdat zij de stem van 
vreemden niet kennen.” Deze spreuk zegt Jezus tegen hen, maar zij begrijpen 
niet wat hij tegen hen spreekt.  
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Dus zegt Jezus opnieuw tegen hen: “Amen, amen ik zeg jullie dat ik ben, de 
deur voor de schapen. Allen die voor mij zijn gekomen zijn dieven en rovers, 
maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: door mij - 
indien iemand naar binnen zal gaan - zal hij gered worden en hij zal ingaan en 
uitgaan en weidegrond vinden. De dief komt niet anders dan om te stelen en 
te doden en te verderven; ik ben gekomen opdat zij leven hebben en 
overvloed hebben."  
 
ACCLAMATIE  

 
 
SCHRIFTUITLEG 
 
INTERLUDIUM (Tussenspel) 
 
ZONDAGSLIED 652     “Zingt Jubilate” 
 
 

GAVEN EN GEBEDEN  
 
VOORBEDE  
V …zo bidden wij: 
G  

 
 
Stil gebed   
V  ….zo bidden wij: 
V Amen. 
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GEESTELIJKE COMMUNIE 
 
V Onze Vader die in de hemelen zijt; 

uw naam worde geheiligd;  
uw rijk kome,  
uw wil geschiede  
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde;  
geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van het kwade.  

G 

 
 
LIED 973     “Om voor elkaar te zijn….”  
 
BENEDICTIO (Zegen)      LB270j 

  
 
POSTLUDIUM (Naspel) 
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Cantor: Gerrit Baas 
Organist: Jaap Vonk 

Lectrice: Heleen Steenbergen 
Opname: Langhorst Media 

Voorganger: ds Frans Wiersma 
faw@xs4all.nl 

 
 
 
 

 
 

“Gedenk wat Amalek jullie heeft gedaan” 
 
 

Voorzijde: icoon Mozes tussen Aäron en Hur 

mailto:faw@xs4all.nl

