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Sint-Vitusparochie 

Bonifatiuskerk Leeuwarden 

Zondag 2 mei 2021 

5e zondag van pasen 
 

Openingslied: GvL 564 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang  

met water uit de harde steen. 

Het is vol won-dren om u heen. 
 

Een lied van uw verwondering  

dat nog uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 
 

De hand van God doet in de tijd  

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan  

de heil’ge tekens te verstaan. 
 

Wij zullen naar zijn land geleid  

doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 

een nieuw gezang voor God de Heer. 
 

Kruisteken en begroeting 
 

Kyrie-litanie: GvL 211 

Bidden wij met geloof in ons hart  

tot de Vader van hemel en aarde, 

dat Hij de wereld bewaart 

als het werk van zijn handen: 

luister, Heer, ontferm U over ons. 
 

Bidden wij met geloof in ons hart  

tot zijn Zoon, Jezus Christus de heiland, 

dat Hij allen die hongeren voedt 

als het brood van de hemel: 

luister, Heer, ontferm U over ons. 
 

Bidden wij met geloof in ons hart  

tot de heilige Geest de helper, 

dat alles zal worden herschapen 

in het licht van Gods aanschijn. 

luister, Heer, ontferm U over ons. 
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Lofzang: GvL 563 

Zingt Jubilate voor de Heer,  

hemel en aarde, looft uw Vader, 

heiligen, eng’- len, mens en dier, 

sterren en stenen, Jubilate! 
 

Zingt Jubilate dat is goed,  

vogels en vissen, licht en water, 

bloemen en bomen, vlees en bloed, 

lichaam en ziel, zingt Jubilate! 
 

Zingt Jubilate voor de Zoon,  

dat Hij de hemel heeft verlaten, 

dat Hij de zonden heeft verzoend, 

Jezus Messias Jubilate! 
 

Zingt Jubilate voor de Geest,  

offert de vogel Geest uw adem, 

dat Hij uw hart met vuur geneest, 

weest God indachtig, Jubilate! 
 

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: 
 

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 
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Ev. Accl.: GvL 263 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

U komt lof toe, U onze zang,  

U alle glorie Vader, Zoon en heilige Geest, 

In alle eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. 
 

Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis: gesproken 
 

Voorbede gesproken: Heer, geef ons vrede en vreugde. 
 

Over brengen Heilig Brood: GvL 621 

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. 
 

Vredesgebed en – wens 
 

Onze Vader: gesproken 
 

Communie: GvL 839 Ave Maria 
 

Communiegebed: Waar vriendschap is en liefde, daar is God  
 

Zegen en wegzending  
 

Slotlied:  

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! 
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Gij zijt het brood van God gegeven,  

de spijze van de eeuwigheid; 

Gij zijt genoeg om van te leven  

voor iedereen en voor altijd. 

Laat ons uw ranken zijn voorgoed,  

doorstroom ons met uw hartenbloed. 
 

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. 

Vervul van dit geheimenis  

uw kerk die in de wereld is. 

 

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 

 

 


