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Goede vruchten
Als gij in Mij blijft en mijn
woorden in u blijven, vraagt dan
wat gij wilt en gij zult het krijgen.
Johannes 15, 7

♫ Openingslied: God wil een tempel bouwen
God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn,
En boven alle vrouwen 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, de hoop in zich gevoed.
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: zij worden kind aan huis.
 Schuldbelijdenis
♫Glorialied: 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.
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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
God, Gij opent de poort van het geloof
voor alle volken van alle tijden.
Wij vragen U:
roep ook in deze tijd mensen
die zich wijden aan het gebed
en de bediening van het woord.
Vermeerder het aantal leerlingen
die van harte geloven in uw Zoon
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft,
Jezus Christus, onze Heer.
Die met U leeft en heerst...
L.: De eerste lezing is uit de Handelingen van de
apostelen 9, 26-31
Na zijn roeping wordt Paulus opgenomen in de
christengemeente van Jeruzalem. Dit is een
mijlpaal in de onstuitbare groei van de jonge kerk.
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In die tijd deed Paulus, in Jeruzalem aangekomen,
pogingen zich bij de leerlingen aan te sluiten, maar allen
waren bang van hem omdat zij niet konden geloven dat
hij een leerling was. Barnabas trok zich zijn lot aan, bracht
hem bij de apostelen, en verhaalde hun hoe hij onderweg
de Heer gezien had, en dat Deze tot hem had gesproken,
en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was in de
naam van Jezus. Voortaan ging hij in Jeruzalem geregeld
met hen om, terwijl hij onverschrokken optrad in de naam
van de Heer. Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten.
Dezen probeerden hem te vermoorden. Toen de broeders
dit te weten kwamen, brachten zij hem weg naar
Caesarea, en lieten hem naar Tarsus vertrekken. Nu
genoot de kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede;
zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren, en
nam gestadig in aantal toe door vertroosting van de
heilige Geest. Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Psalm 22, 26b-28.30-32
L.:
Voor heel de menigte zal ik U prijzen,
U danken voor het oog van de godvrezenden.
De armen zullen eten en verzadigd worden,
en allen die God zoeken, prijzen Hem.
A.: Voor heel de menigte zal ik U prijzen.
L.:

A.:

Dan zullen alle landen van de aarde
de Heer gedenken en zich tot Hem keren.
Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden,
voor Hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.
Voor heel de menigte zal ik U prijzen.
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L.:

A.:

Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven,
mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat
komt,
van zijn gerechtigheid aan die geboren worden.
Voor heel de menigte zal ik U prijzen.

L.: De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige
apostel Johannes 3, 18-24
Wie van harte gelooft in Jezus en liefheeft met
concrete daden, die hoort thuis bij de waarachtige
God.
Vrienden, wij moeten niet liefhebben met woorden en
leuzen, maar met concrete daden. Dat is onze maatstaf;
daardoor krijgen wij de zekerheid dat wij thuishoren bij
de waarachtige God. Dan mogen wij ook voor zijn
aanschijn ons geweten geruststellen ook als het ons
veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet
alles.
Dierbare vrienden, daar ons geweten ons dus niet hoeft te
veroordelen mogen wij vrijmoedig met God omgaan;
wij krijgen van Hem alles wat wij vragen omdat wij zijn
geboden onderhouden en doen wat Hem aangenaam is.
En dit is zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft. Wie zijn
geboden onderhoudt blijft in God en God blijft in hem.
En dat Hij in ons woont weten we door de Geest die Hij ons
gegeven heeft.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
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♫Tussenlied: Ik ben de wijnstok
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 weg;
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.
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes 15, 1-8
Jezus is de ware wijnstok, wij zijn de ranken. Als wij
met Hem verbonden blijven, dan zullen
wij veel vruchten dragen.
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
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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 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.” Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging

Geloofsbelijdenis

Voorbede
Laat ons bidden tot God de Vader, de bron van waaruit al
het goede voortkomt.
Voor de Kerk:
dat zij de woorden van de Heer onverkort mag
verkondigen en het geloof in Christus in pure vorm
aanbiedt, opdat de levendmakende Geest van God
de gelovigen mag bezielen. Laat ons bidden.
Voor onze wereld waarin van alles wordt aangeboden:
dat de goede vruchten van het geloof herkend mogen
worden en steeds meer mensen zich openstellen voor
het evangelie. Laat ons bidden.
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Voor mensen die in nood verkeren:
dat zij mogen rekenen op de hulp van mensen om hen
heen; dat zij weer een toekomstperspectief mogen
krijgen. Laat ons bidden.
Voor onszelf:
dat wij ons laten gezeggen door de heilige Geest en bereid
zijn om aan onszelf te blijven werken; dat ons leven goede
vruchten mag voortbrengen. Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
Heer, wij bidden U:
Help ons om boven onszelf uit te stijgen en uw Geest in
ons toe te laten; opdat wij vruchten mogen
voortbrengen die U kunnen behagen. Door Christus
onze Heer. Amen.
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht
wordt de collecte gehouden.
♫ Tafellied: Het lied van het brood en de beker
Toen Jezus in zijn uur gekomen was
Om deze wereld te verlaten,
Heeft hij ten einde toe ons lief gehad.
De veel geliefde zoon van God de Vader
Wordt een slaaf die onze voeten wast.
Wordt een slaaf die onze voeten wast.
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Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield,
nam hij het brood, nam hij de beker.
Hij heeft zijn leven aan ons uitgedeeld,
zijn bloed voor deze wereld prijsgegevenTeken van de geest die hem bezielt,
Teken van de geest die hem bezielt.
Ik ben de wijnstok heeft hij toen gezegd,
gij zijt voorgoed met mij verbonden.
Ik ben uw waarheid, en ik ben de weg,
Ik ben die ben, vergeving van uw zonden;
vrede geeft ik u, heeft hij gezegd,
vrede geef ik u, heeft Hij gezegd.
 Gebed over de gaven
Heer, met dit brood en deze wijn
bereiden wij het éne offer dat U welgevallig is.
Bouw deze gemeenschap op
tot uw geestelijke tempel.
Door Christus, onze Heer.
Prefatie
V: De Heer zal bij u zijn.
A: De Heer zal u bewaren.
V: Verheft uw hart.
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A: Hij is onze dankbaarheid waardig
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid,
en om heil en genezing te vinden
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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, ...
Eucharistisch gebed
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;
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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
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.
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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.
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.
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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.
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
A.: 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.
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V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze
Dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw
Zoon.
A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
vredeswens
Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
"Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u",
let niet op onze zonden
maar op het geloof van uw kerk;
vervul uw belofte:
geef vrede in uw Naam en maak ons één.
Gij, die leeft in eeuwigheid.
♫Lam Gods

Communie

♫Communielied: U kennen, uit en tot U leven
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons “t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
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zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervult van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
 Slotgebed
Heer, door deze communie zijn wij met Christus
verbonden als ranken met de wijnstok.
Wij vragen U, dat wij met Hem verenigd blijven
en vruchten dragen van geloof en liefde.
Door Christus, onze Heer.
Mededelingen
Wegzending en zegen
Pr God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost
en tot zijn kinderen heeft gemaakt,
moge u de vreugde van zijn zegen schenken.
A Amen.
Pr Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft,
moge u doen delen in de erfenis van het eeuwig geluk. A
Amen.
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Pr Moge u die door geloof en doopsel
met de Heer verrezen zijt, door een heilig leven
met Hem verenigd worden in het hemels vaderland.
A Amen.
Pr Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest. A Amen.
♫ Slotlied: Aan Maria (Mel.: Gekomen is uw lieve mei)
U bent gelovig voortgegaan, Maria
U nam Uw Zoon als redder aan, Maria
Ook al wat u niet verstond
Elke pijn die God u zond,
Ave, ave Maria
U zag uw Heer als vaste grond, Maria.
U kent in ons de twijfeling, Maria,
bij wat ons vaak te boven ging, Maria.
Zet ons op het goede spoor,
ga ons in geloven voor.
Ave, ave Maria.
En help ons alle duister door, Maria.
Het is voor u, ons laatste lied, Maria.
Wij vragen u: vergeet ons niet, Maria.
U die klein bleef en gewoon,
toon ons uw geluk als loon.
Ave, ave Maria.
O, maak ons zeker van uw zoon, Maria.
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