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Kruisteken en begroeting
Openingszang: Christus die verrezen is
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen.
't Maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.
Refrein:

Broeders, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.

Christus brak de slavernij, brak de donkere dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.

Refrein

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven.
't Maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.

Refrein

Gebed om ontferming
P.:

Laten wij ons keren tot God
en ons hart richten op Hem,
die voor ons de ware wijnstok is.

Wij bidden U om ontferming, Heer,
voor de keren dat wij ons van U vervreemden,
en uw Verbond met ons ontkenden;
voor het verloren laten gaan van wat U ons schenkt.
Zang:
Heer, ontferm U.
Tegenzang: Heer, ontferm U.
P.:

Christus, wij bidden U om ontferming
voor de keren dat wij ons losmaakten van U,
en ons leven slechts verdorde vruchten voortbracht;
voor alle leegte en dorheid die wij veroorzaakten.
Zang:
Christus, ontferm U.
Tegenzang: Christus, ontferm U.
P.:

Wij bidden U om ontferming, Heer,
voor de keren dat wij het leven te kort deden
en de vruchten van ons bestaan niet hebben gevierd;
voor het ontkennen van de rijkdom die van U komt.
Zang:
Heer, ontferm U.
Tegenzang: Heer, ontferm U.
P.:

Moge de algoede God onze tekorten vergeven
en ons geleiden naar een leven in volheid met Hem,
verbonden met Jezus Christus, de ware wijnstok.
Allen: Amen.

2

Lofzang:

U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Gebed

VIERING VAN HET WOORD
Eerste lezing: uit de Handelingen van de apostelen 9, 26-31
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. Deze 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 de vertroosting
van de heilige Geest.
Zo spreekt de Heer
Wij danken God.
Tussenzang: Psalm 22 ‘Voor heel de menigte’
Refrein:

Voor heel de menigte zal ik U prijzen,
voor heel de menigte zal ik U prijzen.

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.

Refrein
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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.

Refrein

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.

Refrein

‘Blijft in Mij’

Alleluiazang:
Voorzang:
Tegenzang:

Halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Voorzang:

‘Blijft in Mij, dan blijf Ik in u’, zegt de Heer.
‘wie in Mij blijft, draagt veel vrucht.’

Tegenzang:

Halleluja, halleluja, halleluja.

Lezing uit het Evangelie volgens Johannes 15, 1-8
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 rank die wel vrucht
draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij 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.
Blijde Boodschap van de Heer
Acclamatie: Uw woord is waarheid, Heer
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden.
Overweging
Geloofsbelijdenis
Voorbede
met als acclamatie: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons

VIERING VAN DE TAFEL
Klaarmaken van de Altaartafel.
Orgelspel
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Gebed over de gaven.
Eucharistisch gebed.
P. :
Allen :
P. :
Allen :
P. :
Allen :

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.

P.:

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 op in deze tijd die Gij gemaakt hebt,
bezingen wij U.
Want ons paaslam, Christus,
is voor ons geslacht.
Hij die voor ons geworden is
het Lam dat wegdraagt de zonden van de wereld.
Onze dood is Hij gestorven, voorgoed heeft Hij
de dood ontwapend en gedood;
Hij is opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw gemaakt.
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:

Allen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

P.:

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 naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
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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:
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
P.:

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 heilzaam 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 het 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 herders
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.
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.

Allen: 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
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.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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Vredewens
Lam Gods
Communie
Gezang:

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 bet brood en de wijn,
En al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn.
Dankgebed
Mededelingen
Zegen en wegzending
Slotlied:

Zolang wij ademhalen.

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
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Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst ten boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
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