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Openingslied:
Vol van verwachting zijn wij gekomen,
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord, dat opnieuw wordt geboren,
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.
Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden;
Toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
Herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld, waarmee wij vergroeid zijn.
Die opdracht aan alles, wat ademt, gaat voort.
Samengekomen om te gaan vieren,
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest.
Dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.
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.
Priester: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Allen: Amen
Kyrië: we zingen:
Wij zoeken hier Uw aangezicht.
God, houd Uw oog op ons gericht: Kyrië eleison!
De vragen huizen in ons hart.
Gij, die de duisternis ontwart: Kyrië eleison!
Om alles wat U tegenspreekt,
een wereld waar Uw naam ontbreekt: Kyrië eleison!
Uw zoon heeft ons de weg gebaand.
Wij zullen vol vertrouwen gaan: Kyrië eleison!
En teken ons met licht en vuur,
met adem voor de lange duur: Kyrië eleison!

Gloria: we zingen:
Gloria, gloria, in excelsis Deo, Gloria, gloria, alleluia!
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
1e lezing uit: Handeling 9,26-31
Uit de Handelingen der Apostelen
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.

Lied:
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Laat ons verheugd en vol ontzag,
voor Hem zingen dit lied, voor Hem, die leeft.
En dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar:
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Op deze plaats bijeengekomen, laat ons nu één van geest zijn,
onverdeeld van hart.
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt.
Dat in ons midden liefde woont, God zelf.
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Mogen wij zien, met allen, die al daar zijn,

verheerlijkt in het licht, Uw aangezicht.
Onmetelijke vreugde, zekerheid,
waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen.
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

2e lezing: 1 Johannes 3, 18-24
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes
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 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.
Alleluja: (3x)

Evangelie: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
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 die veel 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.
Alleluja: (1x)
Overweging

Geloofsbelijdenis
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.
Van daar 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:
Na elke voorbede zingen wij:
Wanneer ik roep tot U, verhoor mij, o Heer.
Bereiden van de tafel

Lied:
Hij brak het brood en nam Zijn dood in eigen hand.
Hij gaf de wijn, Zijn stervenspijn, ons in de hand.
Nu gaat Zijn dood als levensbrood van hand tot hand;
Zijn stervenspijn wordt vreugdewijn in ieders hand.
Leven en dood zijn wijn en brood in onze hand:
Zo zal voortaan de dood een gaan ten leven zijn.

Priester: Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden, door God, de almachtige Vader.
Allen:
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof
en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk
Heilig: we zingen:
Heilig, heilig, hoog verheven, heilig zijt Gij onze God.
Heilig, heilig, nooit volprezen, Heer des hemels Sabaoth.

Gebed over de gaven

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.
Priester: 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.
Allen:
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Lied:
Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met Zijn liefde. Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe.

Lam Gods: We bidden:
Lam Gods, dat draagt de zondenlast van deze wereld,
Ontferm U over ons.
Lam Gods, dat draagt de zondenlast van deze wereld,
Ontferm U over ons.
Lam Gods, dat draagt de zondenlast van deze wereld,
Geef ons Uw vrede.

Communielied:
Tussen de tijd, in woorden en gebroken zinnen,
Klink zacht in mij, aanhoudend door mijn botten heen
tot in het diepste ruggenmerg en daar nog boven
een zin van ragfijn draad omspoeld:
Ik zal er zijn.
Op zilte toon is deze naam vanuit mijn binnen
verwarmd, omhuld, gekoesterd en door mij bevraagd.
Dan weer ontkend, als was het allemaal gelogen,
aan het geweten weer ontsnapt:
Los, vogelvrij.
Dan zie ik jou in flarden en in volle zinnen,
diep koningsblauw daar in de verte bij de einder.
Lopend op blote voeten en door water.
Zo zoek ik mij een weg naar jou:
Ik zal er zijn.
Slotlied:
Dat je de weg mag gaan, die je goed doet.
Dat je opstaat, wanneer je valt.
Dat je mens mag worden in Gods ogen en die van anderen.
Weet, dat de aarde je draagt, dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. (2x)

