Woensdag 13 mei 2020
Vijfde week van Pasen

wit

Verbonden met elkaar
Openingslied: Wij groeten U O Koningen
Wij groeten u, O koningin, O Maria
U Moeder, vol van teed're min, O Maria
Refr’ Groet haar, O cherubijn Prijs haar, O serafijn
Prijst met ons uw koningin Salve, salve, salve Regina
O Moeder van barmhartigheid, O Maria
En troost in alle bitterheid, O Maria – Ref.
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd', O Maria
Leid gij ons op de weg der deugd, O Maria, Ref.
Toon ons in 't uur van onze dood, O Maria
De zoete vrucht van uwe schoot, O Maria. Ref.
Gebed om vergeving
Pr.: Jezus, het Licht van de wereld blijft ons steeds uitnodigen, ook al hebben we vaak
Zijn Licht gedoofd. Bij het begin van deze viering willen we daarom samen bidden om
vergeving van onze fouten en tekortkomingen.
Al:

Ik belijd voor God en allen dat ik tekort geschoten ben in woord en daad.

Pr.: God, almachtige Vader, Gij ontkent en verkleint onze zonden niet. Gij vergeeft
ons, Heer God en dat is Uw waarheid zo doet Gij ons recht.
Al. Wij kunnen weer verder met onze schuld, omdat Gij ons niet hebt veroordeeld.
Wij durven weer opnieuw beginnen, omdat Gij ons aanvaardt zoals wij zijn.
Pr.: Wij danken U, voor deze nieuwe levenskans.
Wij bidden U, geef ons kracht om niet meer te zondigen.
Al.: Amen.
Heer ontferm U
Christus ontferm U
Heer ontferm U

Al.
Al.
Al.

Heer ontferm U
Christus ontferm U
Heer ontferm U

Mogen de almachtige God, zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons
geleiden naar eeuwig leven.Amen
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AANBIDT EN DANKT
Aanbidt en dankt uw Vader, God
Die leeft van eeuwigheid.
Aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op 't grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vadershand
daar heerst een goede Geest.
Openingsgebed
Goede God, bron van ons bestaan, U roept ons bijeen als uw volk.
Leer ons uw woord te verstaan, zodat wij, uw kinderen, met U en met elkaar verbonden
zijn als ranken aan een wijstok.
Dat vragen we U in de geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer, vandaag en in de lengte
van dagen, Amen
Eerste lezing: uit de Handelingen van de apostelen 15: 1-6
In die dagen waren er enige mensen, die van Judea waren gekomen
en aan de broeders de leer verkondigden: “Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat
besnijden, kunt ge niet gered worden.
” Toen hierover strijd ontstond en Paulus en Barnabas
in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas
en enkele andere leden van de gemeente op met deze strijdvraag
naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.
Nadat hun door de gemeente uitgeleide was gedaan, reisden zij door Fenicië en Samaria,
waar ze alle broeders grote vreugde bereidden door te vertellen van de bekering der
heidenen. Bij hun aankomst te Jeruzalem werden zij ontvangen door de gemeente, de
apostelen en de oudsten, en zij verhaalden alles wat God met hun medewerking tot stand
had gebracht. Maar enige gelovigen, afkomstig uit de partij der Farizeeën
stonden op en verklaarden, dat men hen moest besnijden,
en hun moest opleggen de Wet van Mozes te onderhouden.
De apostelen en de oudsten kwamen dus bijeen om deze zaak te bezien.
Woord van de Heer ----- Wij danken God
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Tussenzang: God wil een tempel bouwen
God wil een tempel bouwen, om ons nabij te zijn,
zal Zij gezegend zijn, die Hij zich heeft verkoren:
Maria is Haar naam, een roos die zonder doornen
In bloei zal komen staan.
De bloem gaat zich ontvouwen, het zonlicht wekt Haar zacht,
verwacht in stil vertrouwen, het wijken van de nacht:
zo heeft Zij willen wachten, zo schijnt na vele nachten
ons levenslicht voorgoed.
Zijn warmte zal verlichten, De armen in het land,
op aarde vrede stichten: kom reik elkaar de hand.
God zal zijn tempel bouwen, Een wereldwijd tehuis;
mensen die Hem vertrouwen, worden er kind aan huis.
Evangelie, Johannes 15: 1-8
De Heer zij met u
En met uw geets
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
Lof zij u, Christus
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. “Elke rank aan Mij die geen
vrucht draagt snijdt Hij af; en elke die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht
mag dragen. “Gij zijt al rein dankzij het woord, dat Ik tot u gesproken heb. “Blijft in Mij
dan blijf Ik in u. “Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf maar alleen als zij
blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij. “Ik ben de wijnstok, gij de
ranken. “Wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht, want los van Mij
kunt gij niets. “Als iemand niet in Mij blijft wordt hij weggeworpen als de rank en
verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. “Als gij in Mij
blijft en mijn woorden in u blijven vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor
wordt mijn Vader verheerlijkt: dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen
zijn.”
Woord van de Heer
Wij danken God.
♫
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige
Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Voorbede
Goede God, wijnbouwer van moeder aarde die uw grootheid zichtbaar maakt, tot u
bidden wij:
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•

Voor allen die in onze wereld vergaange beslissingen nemen; dat zij
respectvol omgaan met bestaande culturen en met eerbied voor mensen nieuwe wegen
inslaan. Laat ons bidden..
•

voor mensen die werk maken van hun geloof,
voor hen die leven in en vanuit uw Geest; dat hun handelwijze mag inspireren tot
navolging. Laat ons bidden..
•

voor allen die uw volk mogen leiden en inspireren; dat zij met wijsheid
omgaan de geloofstraditie en met een open geest de toekomst tegemoet gaan. Laat ons
bidden...

•

voor allen die aan onze zorg en aandacht zijn toevertrouwd; dat zij begrip,
liefde en onbaatzuchtigheid ervaren en zich als mens gewaardeerd en geliefd voelen. Laat
ons bidden....
•
voor hen die overleden zijn of ernstig ziek geworden zijn door het
Coronavirus. Voor hun families en voor hen die in de zorg zich zo buitengewoon hebben
ingezet. Voor hen die bezoek moeten missen en voor hen die niet meer op bezoek mogen
gaan. Dat zij de nodige sterkte, levensmoed en troost mogen vinden.
Laat ons bidden...
• voor onze eigen intenties......
Laat ons bidden.....
Goede God, uw volk zoekt eenheid en verbondenheid met U en met elkaar. Verhoor onze
gebeden en houd ons, zo verschillend als wij zijn, bijeen als uw kinderen, als uw volk.
Dt vrgen wij U op voorspraak van de Heilige bisschop Servatius, vandaag en tot in
eeuwigheid., Amen.
Klaarmaken van het altaar voor de eucharistie
♫

Tafellied: : Het brood in de aarde gevonden - lied 390 1.

Het brood in de aarde gevonden, het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen, dat brood dat naar mensen smaakt.
2. Het brood van oorlog en vrede, dat dagelijks eendere brood,
het vreemde brood van de liefde, het stenen brood van de dood.
3. Het brood dat wij duur verdienen, ons lichaam, ons geld,
ons goed, het brood van ons samen leven, die schamele overvloed.
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4. Dat brood dat wij moeten eten, om niet verloren te gaan.
Wij delen het met elkander ons hele mensenbestaan.
5. Gij deelt het met ons, zo deelt Gij U zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten, een God van vlees en bloed.
Bidt vrienden dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen
aannemen, tot lof en eer van Zijn naam
en tot welzijn van heel Zijn heilige Kerk.
De dienst van de tafel
Gebed over de gaven
Goede God, met liefde en toewijding zorgt U voor ons zoals een wijgaardenier voor zijn
wijgaard. Verenigd rond deze tafel brengen wij U onze gave: brood, uit het graan van
akkers bereid, wijn, van de ranken van de wijstok geoogst.
Wij bidden U: neem ze van ons aan als teken van onze wil om leerling van U te zijn. Dat
deze heilige maaltijd waarin U ons laat delen, ons nog inniger met Hem mag verbinden.
Door Christus onze heer, Amen.
Prefatie:
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid,
en om heil en genezing te vinden zullen wij uw naam verkondigen,
al onze dagen, maar vooral in deze tijd bezingen wij U.
Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht.
Wat oud was, is tenietgedaan; wat neerlag, is tot nieuw leven opgericht:
in Christus is ons leven geheel en al hersteld.
Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen,
vreugde vervult de engelen in de hemel,
de machten en de krachten die U loven,
die U dit lied toejuichen zonder einde:
♫ Heilig heilig
Heilig, heilig, heilig, de Heer,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
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Hosanna in den hoge,
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.
Pr.:

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons
samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals
eens op de weg naar Emmas ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen
Hem bij het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn
bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U
het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want
u gegeven wordt.

dit is mijn Lichaam, dat voor

Zo nam Hij ook de beker met wijn en
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en

sprak opnieuw het dankgebed.
sprak:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van
de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
♫ Al: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat
Gij verrezen zijt.
Pr:

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij
verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood
gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met
genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft
gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor ons, Vader, de weg naar U geopend en
begaanbaar zij. Barmhartige Vader, schenk ons de geest van liefde die in Jezus was
zodat de Kerk, bemoedigd en gesterkt, opbloeit tot nieuw leven.
Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap geroepen en
begenadigd zijn, rondom de paus Fransiscus. en onze bisschop Johaness. Maak uw
Kerk te midden van een verdeelde wereld tot een instrument dat geloofwaardig en
volhardend de eenheid en de vrede dient.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar
U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt
gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.
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En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is
voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig
leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en
Moeder God, met uw apostelen en martelaren, en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God,
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in
eeuwigheid. Amen.
Pr.:

Aangespoord door een gebod van de Heer
En door zijn goddelijk woord onderricht,
Durven wij te zingen:

Onze Vader
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.
♫
Lam Gods…
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Uitnodging tot Communie
Pr. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Al.:

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond
worden.

Communielied: Lied van de Stilte
In de stilte gaat weer open
wat zolang gesloten was
Ogen zien wat was verborgen
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Angst houdt dat niet langer vast
Ref: vrede, vrede komt waar mensen samen zijn )
Bij ballingschap en thuiskomst
) 2x
Wil God aanwezig zijn
In de stilte geef je leven
als de andere luisteren wil
Leven dat je door kunt geven
aan wie het maar horen wil
- Ref.
In de stilte krijg je liefde
als je anderen binnenlaat
Als je al je zorgen even
in jezelf bezinken laat --

Ref.

In de stilte, als je handen
net als bloemen opengaan
Kun je als je heel goed luistert
weer het woord van God verstaan.

-- Ref

Slotgebed
Goede God, zoals ranken met de wijnstok – zo laat U ons in deze maaltijd ervaren
hoezeer wij verbonden zijn met uw Zoon. Wij danken U daarvoor en nu wij van hier
uiteengaan, ieder naar zijn en haar eigen bestemming, bidden wij:
Ga met ons mee en schenk ons uw Geest, zodat wij mogen uitgroeien tot ware leerlingen
van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.
Amen
Zegenbede:
De Heer zal bij U zij
En met uw geest.
Moge God, die met ons meegaat, ons daartoe zegenen: de Vader, de Zoon en + de
Helilige Geest.
Amen.
Gaat allen heen in vrede.
Wij danken God.
Slotlied: Wonen overal nergen thuis
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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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