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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 
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OPENINGSRITUS 

 

 

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM wordt u verzocht om NIET mee te 

zingen met de liederen. 

 

Openingslied: Zingt en speelt voor de Heer 

Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. 

Zegt voor alles dank aan God. (2x) 

 

Zingt nu de Heer een nieuw lied, 

een nieuw lied, zingt de Heer, aarde alom; 

zingt de Heer, zegent zijn naam,  

dag op dag verkondigt zijn heil. 

 

Eert de Heer om zijn heerlijke naam: 

draagt dan uw gaven, uw gaven Hem aan, 

komt in zijn hoven, zijn hoven getreden. 

Buigt, plechtig getooid, voor de Heer. 

 

Eer zij de heerlijkheid, de heerlijkheid Gods: 

Vader, Zoon en heilige Geest,  

Vader, Zoon en heilige Geest,  

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis:  

Allen : Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, 

  dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, 

  door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 

  Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 

  alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,  

  voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
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Pr. : Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen : Amen. 

 

Heer, ontferm U 

Heer, ontferm U. 

Christus, ontferm U. 

Heer, ontferm U. 

 

Eer aan God (gebeden) 

Eer aan God in den hoge, 

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  

Wij loven U.  

Wij prijzen en aanbidden U.  

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader; 

Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons; 

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; 

Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. 

Want Gij alleen zijt de heilige.  

Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus,  

met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 

Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Handelingen 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 vertroosting 

van de heilige Geest. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm 22 

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. 

 

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 alwie afdaalt in het stof. 
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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 

 

Vers voor het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

Halleluja, halleluja. 

Ik ben de Verrijzenis en het Leven; 

wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid  

Halleluja, halleluja. 

 

Evangelie - 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 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.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie: Halleluja, halleluja. 

 

Overweging 
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Geloofsbelijdenis: (gebeden) 

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. 

 

Voorbeden  

Antw: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied: Heel de aarde jubelt en juicht 

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 

alleluia, alleluia. 

 

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 

loven zijn machtig beleid, 

omdat Hij steeds op wondere wijze 

alles bestuurt in gerechtigheid. 
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Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; 

toont ons zijn aanschijn van licht, 

Hij gaat ons voor op alle wegen, 

heeft uit de zonde ons opgericht. 

 

Hij is de God, die ons verblijdde, 

die onze nood heeft verstaan; 

die ons een hemels Paasmaal bereidde 

en zonder vrees door de wereld laat gaan. 

 

Laat alle volken uw almacht vrezen, 

aller lof zij U gewijd,  

laat Heer, uw Naam bezongen wezen, 

in aller eeuwen eeuwigheid.  

 

Gebed over de gaven 

 

Prefatie 

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 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 toezeggen zonder einde: 

 

Heilig (gebeden) 

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. 
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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; 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. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
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Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

   en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

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 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 Willem 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                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

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 
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vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 

dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 

zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 

uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 

Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

Pr. : 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.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods:  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons.  (2x) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  

geef ons de vrede. 

 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 
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Communielied: Brood uit de hemel 

Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten. 

 

Wat wij hoorden, wat wij mogen weten, 

wat ons onze vaderen vertelden:  

de roem des Heren, zijn macht, 

en de wonderen die Hij gedaan heeft. 

 

En de wolken daarboven gebood Hij, 

heeft de deuren des hemels geopend, 

liet het manna tot spijs op hen regenen, 

hemelkoren was wat Hij hun gaf. 

 

Brood voor engelen kreeg ieder te eten, 

voedsel zond Hij hun toe tot verzadens! 

Hij bracht hen naar zijn heilig gebied, 

waar de berg was die Hij zich bestemd had. 

 

Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader, 

Zoon en de heilige Geest. 

Zo was het in den beginne, zo zij het thans en voor immer; 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Gebed na de communie 

 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 
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Slotlied: God groet U zuiv’re bloeme 

 

God groet u, zuivr’re bloeme, Maria maged fijn. 

Gedoog dat ik u roeme: lof moet u altijd zijn. 

Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij, 

wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij! 

 

O roze zonder doren o violette zoet. 

O bloeme blauw in ’t koren, neem mij in uw behoed. 

Vol liefde en gestadig ootmoedig zo zijt gij, 

och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij! 

 

Met recht zijt gij verheven al boven d’eng’lenschaar. 

Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar. 

Och, wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij, 

en wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij! 

 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de 

gastheer/vrouw? 

 

 

 


