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Vijfde zondag van Pasen - 2 mei 2021 

 

 

 

Voorganger  : Pastoor J. Hermens 

M.m.v   : Leden Lucente 

 Pianist   : Michiel Hinnen  

 

 

 

 

 

OPENINGSRITUS 

 

 

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

zingen met de liederen. 

 

 

Openingslied: Ik zal er zijn 

Als je eenzaam bent of in het duister,  

denk dan aan mij en roep mijn naam. 

Als geen mens je kent en niemand luistert - zelf als je fluistert  - 

zal ik je stem verstaan. 

 

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen: ik zal er zijn. 

Als een ster in donk're nachten zal ik wachten: ik zal er zijn. 
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Wees niet bang voor de stilte om je heen, 

wees niet bang: ik laat je nooit alleen. 

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen: ik zal er zijn. 
 

Drukt de hele wereld op je schouders  

en spoken zorgen door je hoofd: 

er is iemand die je kunt vertrouwen  

die van je houdt en die echt in jou gelooft. 

 

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. 

Pr. : Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen : Amen. 

 

Kyrie 

Kyrie eleison. 

Christe, christe, christe eleison. 

Kyrie eleison. 

 

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; 
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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 

 

 

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. 
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Tussenzang: Een Hooglied 

Liefde maakt van mijn hart een woelend bed. 

Ik verlaat de stad vanwege mijn flat. 

's Nachts de wind en niemand die op mij let. 

Ongebaande wegen ga ik als vreemdeling 

niemand, die mij ziet zonder zelf te zien 

alleen de liefde waartoe ik dolend dien. 

Scherper dan de middagzon wijst liefde mij de weg 

daarheen, waar jij verlangend op mij wacht 

daarheen, waar niemand het bestaan van dacht. 

 

De nacht leidt tot jouw tederheid 

de maan komt op, blijft roerloos staan 

en alle tijd wordt tot een eeuwigheid. 

Alles vergeten zonder zorgen, alles ligt stil rond ons verborgen 

niets valt er meer te weten. 

Scherper dan de middagzon wijst liefde mij de weg 

daarheen, waar niemand het bestaan van dacht. 

Scherper dan de middagzon … 

scherper dan de middagzon en niets valt er meer te weten. 

 

Tweede lezing - 1 Johannnes, 3, 18-24 

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  
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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. 

Woord van de Heer - Wij danken God.  

 

Vers vóór het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

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: Woorden van leven 

Woorden van leven, liefde in overvloed, 

reiken de hand, een richting te gaan, 

Jou tegemoet, Jij bron van bestaan. 

 

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  

Accl.: Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons, hoor ons bidden aan. 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande  

 

Offerandelied: Spoor van Uw gerechtigheid 

Heb jij ook wat wijn voor ons  

en misschien een heel klein stukje brood? 

Jaren zijn wij onderweg, zoeken naar een antwoord op de dood. 

 

Kom en breng ons op het spoor van Uw gerechtigheid. 

Ga ons in Uw liefde voort tot in de eeuwigheid. 

 

Soms ben ik ten einde raad drukt op mij al te zware last, 

struikel ik en val ik om, nergens vind ik richting en houvast. 
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Leven gaat van dag tot dag, wat is nog een mensenleven waard? 

Wie kijkt naar een ander om, die verdreven wordt van huis en haard? 

 

Je hebt ons het brood geleerd te delen met wie niet te eten heeft. 

Help ons als wij onderweg mensen zien om wie geen ander geeft. 

 

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 

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. 

 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

 

Vredeslied: De vrede komt 

De vrede komt, op zachte voeten, 

de vrede komt met witte vlaggen, 

met open handen komt de vrede, 

komt de vrede, de vrede komt. 

 

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? 

 

Muzikaal intermezzo 
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Communielied: Wij begroeten u  
Wij begroeten u, Maria vol genade,  

stralend als de zon, een hemelkoningin. 

Sterren zijn uw kroon en de maan is u een troost. 

U draagt de Dageraad: door u schenkt God zijn Zoon. 

 

Nieuwe Eva, Maria, bron van vreugde voor God, 

U heeft Jezus gedragen, de Redder doe verlost, 

U ontsluit ons de poorten van het aards paradijs. 

Ga ons voor op de weg, Maria, Morgenster. 

 

Trouwe moeder, Maria, toen uw Zoon voor ons leed, 

zag uw blik in vertrouwen zijn kruis dat leven geeft, 

zag u hoe uit de zijde van uw stervende Zoon 

bloed en water bevrijdt van zonde en van dood. 

 

Troost en vreugde van Eva, die de hemel verblijdt 

en de scharen der eng’len in schoonheid overstijgt, 

troost en vreugde der mensen, u ontving in uw schoot 

God, het levende Woord, Maria, bron van hoop. 

 

Hart, bewaard voor de zonde, dochter, moeder en maagd, 

die in ziel en in lichaam de hemel binnen gaat. 

Koningin van de wereld, koningin van ’t heelal, 

die haar kinderen eens bij God ontvangen zal! 

 

Gebed na de communie 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

Zegen en wegzending 
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Slotlied: Dat je durft leven  

Moge God je geleiden op je levensweg, 

van heel dichtbij je zegenen, 

je vreugde schenken vandaag en alle dagen; 

dat je durft leven, je bent nooit echt alleen. 

Dat je durft leven, je bent nooit echt alleen! 

 

Moge God je geleiden op je levensweg, 

je zorgen delen als een vriend, 

een trouwe steun zijn wanneer je krachten falen; 

dat je mag delen in zijn aanwezigheid. 

Dat je mag delen in zijn aanwezigheid! 

 

Moge God je geleiden op je levensweg, 

je vrede geven in je hart, 

een bron van licht zijn in donkere tijden; 

dat je mag stralen voor ieder om je heen. 

Dat je mag stralen voor ieder om je heen! 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                         Hartelijk dank!! 

 

 

Slotgedachte 

Om liefde zijn wij gekomen - we kunnen niet zonder, 

om liefde gaan we de wereld in - zij kan niet zonder. 

Niet zonder jou. Niet zonder jouw inzet. Niet zonder jouw overgave. 
 

De God van hemel en aarde die leven geeft en lijden peilt 

tot in de diepste diepte, die nooit ophoudt met luisteren als je bidt, 

die nooit ophoudt met je lief te hebben 

die God helpt ons. 

En troost ons en zegent ons. Amen.    

 


