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5e zondag van pasen
Openingslied:
Dit is de dag die God gemaakt heeft, Alleluia, alleluia!
Dit is de dag die God gemaakt heeft, Alleluia, alleluia!
De heer is opgestaan,
de vrucht van de liefde,
gerijpt in het licht, in God. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Dit is de dag dat wij herleven, Alleluia, alleluia!
Dit is de dag dat wij herleven, Alleluia, alleluia!
Uit water en uit Geest,
voor altijd herboren,
bekleed met de nieuwe Mens. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Kruisteken en begroeting
Schuldbelijdenis GvL 703
Kyrie en Gloria: Missa – L. Rombach
Openingsgebed
Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen 9,26-31
Antwoordpsalm: Psalm 22
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 God vrezenden.
De armen zullen eten en verzadigd worden,
en allen die God zoeken, prijzen Hem. Refrein:
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:
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Tweede lezing: Uit de eerste brief van Johannes 3,18-24
Alleluia: Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer;
wie in Mij blijft, draagt veel vrucht.
Evangelie: Johannes 15,1-8
Ev. Accl.: Alleluia – Mawby
Verkondiging
Geloofsbelijdenis: gesproken
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige
Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.
Voorbede gesproken: Heer, geef ons vrede en vreugde.
Offerande: Ave Maria – C. Franck
Aanhef prefatie: GvL 732
Sanctus/Benedictus: Missa – L. Rombach
Eucharistisch gebed: GvL 732
Euch. Accl.: gesproken
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Onze Vader: gesproken
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus,
durven wij vol vertrouwen bidden:
Allen: 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.
Agnus Dei: Missa – L. Rombach
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Communie: Psalm 145
Refrein: Dichtbij is God voor wie Hem roepen.
Waarachtig en waar is al wat Hij zegt,
God is vol liefde in al wat Hij doet.
God is dichtbij voor wie dreigen te vallen,
die in verdrukking zijn richt Hij weer op.
De ogen van allen zien uit naar U,
en Gij geeft ieder zijn eten op tijd.
Gij opent met liefde uw hart en hand,
de wensen van ieder die leeft vervult Gij. Refrein:
Dichtbij is God voor wie Hem roepen,
voor hen die van harte bidden tot Hem.
Wensen vervult Gij van die Hem vrezen,
Hij hoort hen roepen en Hij verlost hen.
Al wie Hem liefheeft zal Hij bewaren,
wie Hem de rug toekeert komt aan zijn eind.
Mijn mond is vol woorden die Hem eren,
voor altijd en eeuwig prijst het wat leeft. Refrein:
Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Refrein:
Gebed na de communie
Zegen en wegzending
Slotlied:
Refrein: Laat mij iets van uw glorie aanschouwen,
laat mij toe, en ik zal het leven vinden!
“Ik zal voor de wereld het Licht zijn:
wie mij volgt ziet alle duisternis verdwijnen.” Refrein:
Geroepen zijt gij en gezonden:
om het licht te zijn en liefde uit te stralen. Refrein:
Gelukkig zijn zij die mij zoeken:
in mijn Koninkrijk zal Ik ze goed ontvangen. Refrein:
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een testament
zij zaten bij elkaar
een laatste maal
nog één keer
werd de wijnkruik
doorgegeven
het afscheid naderde
‘laten wij gaan’ klonk het kort
maar niemand verliet de zaal
de bekende aarzeling bij de deur
onzeker of nu alles was gezegd
de complimenten over brood en schotel
maar ook de weemoed die een avond kleurt
en plots begon de gastheer over wijn
de ware stok
de goed gesnoeide ranken
hij sprak bezorgd om ’t sleetse van de tijd
het klonk als waarschuwing, een testament
als aansporing ook
wat was geweest moest blijven
het goede wijnjaar het versleten hemd
peter vermaat
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