Woensdag 5 mei 2021
Vijfde week van Pasen wit
Geworteld zijn

Openingslied: ALLE MENSEN WORDEN BROEDERS
mel.: Alle Menschen werden BrüderAlle mensen worden broeders
als zij naast elkaar gaan staan,
broeders, zusters, mensenhoeders,
vrij van elke eigenwaan,
samen met elkaar verbonden,
één van hart en één van geest,
helend naar elkaar gezonden,
naar de zwakken wel het meest.
Samen leven, samen werken,
samen bouwen, dag en nacht,
met de zwakken, met de sterken,
in de eenheid zit de kracht.
Allen zoekend naar de wegen
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die zij samen kunnen gaan,
om de wereld hoop te geven,
op een goed en warm bestaan.
Alle mensen worden broeders,
als zij trouw zijn aan elkaar,
broeders, zusters, mensenhoeders,
samen maken zij het waar.
Hiervan blijven allen dromen,
`t is de wens van alleman,
zal het daar wel ooit van komen,
blijf geloven dat het kan.
Inleiding:
`Ik wil vrij zijn', zei het blad, maakte zich los van de
boomstam en verdorde. Echte vrijheid vind je altijd alleen
in verbondenheid, zoals een blad aan een boom en een
rank aan de wijnstok. Door je bewust te zijn van je eigen
wortels, sta je steviger en sterker in het leven, voel je
grond onder je voeten. Het besef 'geworteld' te zijn geeft
je meer zekerheid en houvast in je leven. De wijnstok uit
het evangelie is daarvan een mooi beeld.
Luister, Heer, U roep ik aan,
luister aandachtig, verhoor mijn gebed. HEER, ONTFERM U.
U alleen komt het oordeel toe
om te zien wat goed is en juist. CHRISTUS, ONTFERM U.
Toon mij de wonderen van uw liefde,
want U redt hen die schuilen bij U. HEER, ONTFERM U.
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Gebed
God, onze Vader,
U hebt ons de aarde toevertrouwd
als een kostbare wijngaard.
Jezus, uw geliefde Zoon, is de wijnstok,
waarvan wij de ranken zijn.
Open ons voor uw Woord
en laat ons het onderhouden,
zodat wij met Jezus verbonden blijven
en rijkelijk vrucht dragen.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer,
die met U en de heilige Geest leeft
door de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing: uit de Handelingen van de apostelen 15,1-6
Er kwamen enkele leerlingen uit Judea,
die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden,
overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik,
omdat ze anders niet konden worden gered.
Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus en Barnabas
en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat
Paulus en Barnabas, samen met enkele andere leerlingen,
naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te
leggen aan de apostelen en de oudsten.
Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan,
gingen ze op weg en trokken ze door Fenicië en Samaria.
Daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de
heidenen, iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte.
Bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door
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de apostelen en de oudsten en door de rest van de
gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door
hen tot stand had gebracht. Enkele gelovigen die tot de
partij van de farizeeën behoorden,
gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen
dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen
zich aan de wet van Mozes te houden. De apostelen en de
oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan.
Tussenzang: ALS GIJ NAAR DE WOORDEN LUISTERT c
Als gij naar de woorden luistert
die hier tot u zijn gezegd,
zullen zij een licht ontsteken,
wijzen zij de goede weg.
Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan,
zullen zij van vrede spreken
die er schuilgaat in mijn naam.
Als gij naar mijn woorden luistert
ze van harte wilt verstaan,
zullen zij de Vader tonen,
zult gij niet verloren gaan.
Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods zoon herboren,
ademt gij zijn levensgeest
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Evangelie volgens Johannes 15,1-8
Jezus zei tegen de leerlingen:
`Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg,
en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij,
opdat hij meer vruchten draagt.
Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.
Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf
geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen
als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn
de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel
vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie
niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en
verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het
vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn
woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal
gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar
worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn
leerlingen zijn.
Voorbede God, onze Vader,
wij mogen met Christus verbonden zijn zoals ranken aan
een wijnstok. Vanuit deze verbondenheid bidden wij U:
•

om wijsheid voor allen die in onze wereld leiding geven
en verantwoordelijkheid dragen voor de toekomst van
onze planeet, om creativiteit bij al hun overwegingen en
beslissingen. Laat ons bidden...
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•

om bezieling en vitaliteit binnen heel uw kerk,
om groeiende eenheid en onderling respect voor allen
die dezelfde Heer willen volgen en hetzelfde evangelie
belijden. Laat ons bidden...
•

om onderlinge solidariteit en verbondenheid
overal waar mensen elkaar ontmoeten en samen door
het leven gaan, om verdraagzaamheid en geduld in het
omgaan met elkaar. Laat ons bidden...
(extra intentie in verband met Bevrijdingsdag:)
•

om vrede en vrijheid in ons land, in Europa en in heel
de wereld, om een veilig bestaan en nieuwe toekomst
voor zovelen, die worden vervolgd en bij ons hun
toevlucht zoeken. Laat ons bidden...
Goede God,
U bent de grond die ons draagt en voedt.
U roept ons op als vruchtbare ranken te
gedijen in uw wijngaard. Geef dat wij, in
verbondenheid met Jezus Christus, uw
Zoon, standhouden en trouw blijven aan
onze diepste wortels. Dat vragen we U in
zijn naam, vandaag en al onze dagen.
Amen.
Tafellied: Ik ben de wijnstok GVl. 621
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Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier,
gij zijt de ranken, dus blijft in Mij,
ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier.
Zingt voor de Vader, de wijngaardenier.
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier
Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die werpt Hij ez
Zij moeten branden. Dus blijft in Mij,
Ik blijf in u, - 't is waarheid wat Ik zeg.
Zingt voor de Zoon, want zijn woord is uw weg.
Dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
't Is waarheid wat Ik zeg.
Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn:
Blijft in mijn liefde, zoals Ik in De Vader blijf
gij zult vol vreugde zijn.
Bidt om de Geest, om het brood en de wijn,
En al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn.
Gebed over de gaven
God, onze Vader,
dit brood, in de aarde gevonden,
en deze wijn, vrucht van de wijnstok —
wij bieden U deze gaven aan
als teken van onze verbondenheid met U.
Geef, zo bidden wij, dat wij de kracht vinden
de weg van Jezus te gaan.
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Laat ons voor elkaar vruchtbaar zijn
als zaad en voedzaam als brood.
Dat vragen we U door Jezus Christus,
die met U leeft en bij ons is,
vandaag en al onze levensdagen. 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.
God van barmhartigheid,
U hebt uw Zoon Jezus gezonden op een moeilijke missie
temidden van ons, mensen.
Hij heeft de wijnstok willen zijn, waarvan mensen
levenssappen ontvangen, die vruchten brengen.
Moge de gaven van zelfs zijn totale levenssappen en onze
inzet vruchten brengen van barmhartigheid, van vrede,
van liefde en van geluk, die leiden tot een betere wereld
voor allen.
Moge deze betere wereld dan ook uitzicht geven
op liefde en geluk, die niet meer gebroken worden,
zodat wij het uit kunnen zingen van vreugde
en in uw aanwezigheid kunnen jubelen
samen met allen die met ons zijn en
met allen die ons zijn voorgegaan.
Laten wij daarom nu al zingen: Heilig
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Eucharistisch gebed V
God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons
tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor
het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons
allen te redden.
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand.
Nooit willen wij vergeten
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.
Onze last maakte Hij tot de Zijne,
zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U:
zend over dit brood en deze wijn
de kracht van uw heilige Geest;
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn
uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu
gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het
uiterste toe.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen
genomen, en zijn ogen opgeslagen
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naar U, God, zijn almachtige Vader,
de zegen uitgesproken,
het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT
DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN
WORDT .
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,
de beker in zijn handen,
Hij sprak de zegen en het dankgebed,
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
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.
A: Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
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Trouw aan dit woord, Vader
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer:
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart;
wij bieden U deze gaven aan,
het levende brood en de heilzame beker,
terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn
komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader , de Trooster en Helper in ons midden,
uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest
bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk.
Bescherm haar en leid haar;
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus.,
aan onze bisschop Johannes., en aan allen
die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een
bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet
niet hen,
die door de dood van ons zijn heengegaan.

11

Samen met heel uw volk,
met de maagd Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen;
samen ook met allen ter wereld,
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank,
door Jezus, uw Zoon, 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
Onze Vader
Gebed over de vrede:
Heer onze God, U hebt tot uw apostelen gezegd:
“Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u”.
Maak ook mij tot een instrument van uw vrede
opdat ik liefde breng waar haat is,
eenheid waar verdeeldheid heerst,
vergiffenis waar schuld is,
hoop waar wanhoop verduistert,
geloof waar twijfel wordt gezaaid,
licht waar duisternis vertroebelt,
vreugde waar droefheid is.
Moge die vrede van de Heer ook met u zijn.
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Lam Gods
Uitnodiging tot communie:
Jezus, U wilde bevrijding vieren,
niet alleen bevrijding uit de slavernij
van het land van Egypte, maar
zelfs bevrijding uit de banden van de dood.
Daarvoor nodigde U mensen uit
samen met U aan tafel te zijn,
samen het brood en de wijn te delen.
Vervolgens werden brood en wijn
tekenen van Uw aanwezigheid
in ons, met ons en onder ons.
Gelukkig daarom wij, dat wij
ook nu weer mogen aanzitten
aan de tafel van het maal,
gevierd in Uw Naam. Want zie: Dit ….
Communielied: GEEF VREDE HEER, GEEF VREDE
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zolang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen.
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Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven,
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
Slotgebed
God, onze Vader, in Jezus is uw Woord tot ons gekomen
als een licht in ons leven. Zijn lichaam heeft Hij ons gegeven
als voedsel op onze levensweg.
Wij bidden U: schenk ons kracht
om in verbondenheid met Hem
te doen waartoe U ons hebt bestemd:
zorgen voor uw goede schepping en voor elkaar.
Dan zullen wij veel vrucht dragen
en wordt in heel de wereld uw grootheid zichtbaar,
vandaag en morgen en tot het einde der dagen. Amen.
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Zegenbede:
De lezingen van vandaag raakten belangrijke punten
die ons kunnen helpen beter inzicht te krijgen
in wat belangrijk is in ons leven.
We leven in de Meimaand en ook Maria, de moeder van
Gods Zoon Jezus, kan ons door haar voorbeeld en
levensinstelling helpen, dat te ontdekken.
Moge dat alles ons inspireren voor ons leven
van alle dag en moge
Gods zegen ons daarbij tot steun zijn: Vader
Slotlied: GEKOMEN IS UW LIEVE MEI
Gekomen is Uw lieve mei, Maria,
en op het veld de bloemensprei, Maria.
Bloemen die wij plukken gaan,
nu ze rijk te bloeien staan. Ave, ave Maria,
voor U, de vrouwe van de mei, Maria!
Wij knielen ‘s avonds voor Uw beeld, Maria.
U wijden wij ons onverdeeld, Maria.
Met de bloemen en de zang.
En wij bidden, zingen lang: Ave, ave Maria!
Tot Gij Uw gunsten aan ons deelt, Maria!
Zo helder schijnt het witte licht, Maria,
der kaarsen op Uw lief gezicht, Maria.
Goedig ziet Gij op ons neer
Als een Moeder goed en teer. Ave, ave Maria!
Uw ogen steeds op ons gericht, Maria!
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