5e zondag van Pasen

Thema: Als ranken aan een wijnstok

Zondag 2 mei 2021

PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE
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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied: JEZUS ROEPT HIER MENSEN SAMEN
Jezus roept hier mensen samen
Die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen;
Geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die ons nabij is,
Prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest, die als de trooster
zich naar ons heeft toegewend.
Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen –
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen in de straat,
ga met zaligen en met zoekers,
als het om de waarheid gaat.
Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heil'ge zondaars,
wees te gast bij God, de Heer.
Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
L.

Goedemorgen en ieder van u hartelijk welkom.
Het is volop voorjaar: de natuur staat in volle bloei
vol van verwachting en hoop op rijke vruchten.
In het Evangelie vandaag wordt daar ook naar uitgekeken.
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Jezus geeft zijn kijk op ons leven;
hoe wij kunnen groeien in geloof en wat er nodig is;
hoe de liefde van God binnenstroomt en ons leven voedt.
Schuldbelijdenis
P.

Voor al die momenten dat wij tekort schieten
in liefde en eerbied voor God en de naaste,
en wij Gods liefde voor ons onvoldoende beantwoorden
vragen wij om vergeving en vertrouwen wij op Zijn
barmhartigheid.
Een korte stilte

P.

Heer, die in deze wereld zijt gekomen om de liefde van de
Vader te openbaren en ons het leven te brengen,
ontferm U over ons.

A.

Heer, ontferm U over ons.

P.

Christus, die eens voor al gestorven zijt voor de zonden om
ons tot God te brengen,
ontferm U over ons.

A.

Christus, ontferm U over ons.

P.

Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen en de schepping
weer nieuw maakt,
ontferm U over ons.

A.

Heer, ontferm U over ons.

P.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.
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Eer aan God
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
P.

God, Gij opent de poort van het geloof
voor alle volken van alle tijden.
Wij vragen U: roep ook in deze tijd mensen
die zich wijden aan het gebed
en de bediening van het woord.
Vermeerder het aantal leerlingen
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die van harte geloven in uw Zoon
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft,
Jezus Christus, onze Heer.
Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
L.

Voor traditionele gelovigen is het niet eenvoudig
een bekeerling hartelijk te ontvangen
en op te nemen in de geloofsgemeenschap,
zoals we van Paulus gaan horen.
Vrijmoedig omgaan met God vraagt om vertrouwen
en het onderhouden van zijn geboden;
van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus
én elkaar liefhebben.
Wie in liefde verbonden blijft met Hem
zal rijke vruchten dragen.

Eerste lezing
Uit de handelingen van de apostelen 9, 26-31
L.

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.
Dezen probeerden hem te vermoorden.
Toen de broeders dit te weten kwamen
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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.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm Psalm 22
L.

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.

A.

Voor heel de menigte zal ik U prijzen.

L.

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.

A.

Voor heel de menigte zal ik U prijzen.

L.

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.

A.

Voor heel de menigte zal ik U prijzen.

Tweede lezing
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 3, 18-24
L.

Vrienden, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen
maar met concrete daden. Dat is onze maatstaf;
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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 Jezus 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.
A.

Wij danken God.

L.

Alleluja.
Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer.
Wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht.

A.

Alleluja.

Evangelielezing
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 wel vrucht draagt zuivert Hij,
opdat zij meer vrucht mag dagen.
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,
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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 de 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.
A.

Wij danken God.

Overweging
Geloofsbelijdenis
P.

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,

A.

Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

P.

En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.

A.

God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en dóór wie alles geschapen is.

P.

Hij is voor ons, mensen,
en om wille van ons heil uit de hemel neergedaald.

A.

Hij heeft het vlees aangenomen

8
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.
P.

Hij werd voor ons gekruisigd.
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.

A.

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

P.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.

A.

Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

P.

die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

A.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.

P.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

A.

Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.

Voorbede
P.

Bidden wij vol vertrouwen tot de Heer onze God die ons
liefheeft, bij wie wij thuishoren en die ons bidden hoort:

L.

Dat de kerk en haar leiders
in woord en daad verbonden blijven met Christus
en rijke vruchten mogen dragen;
laat ons bidden ...
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A.

Heer, wij bidden U, verhoor ons.

L.

Dat al degenen die maatschappelijke verantwoordelijkheid
dragen in oost en west, in noord en zuid
zich laten leiden door de bevrijdende boodschap van het
Evangelie en vruchten van gerechtigheid voortbrengen;
laat ons bidden ...

A.

Heer, wij bidden U verhoor ons.

L.

Dat onze geloofsgemeenschap hier ter plaatse
steeds meer als groep leerlingen van Jezus Christus wordt
herkend en een voorbeeld van broederlijke en zusterlijke
verbondenheid vormt;
laat ons bidden ...

A.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

Heer onze God, U bent groter dan ons hart;
wij danken U voor uw milde zorg
voor uw schepping en voor ieder van ons;
blijf ons nabij, zo bidden wij U,
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

DIENST VAN DE TAFEL
Tafellied: VOOR IEDER VAN ONS
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
Een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats In Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk.

10
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden,
getuige van Hem, een levend bewijs.
Klaarmaken van de altaartafel
Oproep tot gebed
P.

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer
aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

A.

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.

Gebed over de gaven
P.

Heer, met dit brood en deze wijn
bereiden wij het éne offer dat U welgevallig is.
Bouw deze gemeenschap op tot uw geestelijke tempel.
Door Christus, onze Heer. Amen.
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Eucharistisch gebed (V)
P.

De Heer zij met u.

A.

En met uw geest.

P.

Verheft uw hart.

A.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

P.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

A.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

P.

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 dit lied toejuichen zonder einde:

A.

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.

P.

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.
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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 uit-gesproken, 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.
P.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

A.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

P.

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer:
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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 Johannes,
en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen,
die een bijzondere plaats in-nemen 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.
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.
A.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
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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.
P.

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.

Vredewens
P.

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.

P.

De vrede des Hem zij altijd met u.

A.

En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus.

Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
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Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
P.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

A.

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

Communielied:
Ter overweging:
Het Aramese Jezus-gebed
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden
aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
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Gebed na de communie
Heer, door deze communie zijn wij met Christus verbonden
als ranken met de wijnstok.
Wij vragen U: dat wij met Hem verenigd blijven
en vruchten dragen van geloof en liefde.
Door Christus onze Heer. Amen.
SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zegen en zending
P.

Om de groei en bloei van wijnstokken te zien
hoeven we niet naar het buitenland te reizen.
We kunnen ze vaak ook dicht bij huis ervaren.
Wanneer wij verbonden blijven met Christus,
zoals de ranken met de wijnstok,
bevorderen wij volle wasdom in ons leven.
Gaan wij zo vol vertrouwen de komende weken in
en mogen wij ons daartoe gezegend weten..

P.

God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost
en tot zijn kinderen heeft gemaakt, moge u de vreugde van
zijn zegen schenken.

A

Amen.

P.

Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft, moge u
doen delen in de erfenis van het eeuwig geluk.

A

Amen.

P.

Moge u die door geloof en doopsel met de Heer verrezen zijt,
door een heilig leven met Hem verenigd worden in het hemels
vaderland.

A

Amen.
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P.

Zegene u de almachtige God, Vader,
Zoon en heilige Geest.

A

Amen.

P.

Gaat nu allen heen in vrede.

A

Wij danken God.

Slotlied: NU WIJ UITEENGAAN
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
refrein:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu
Voel u getroost en hou vast de hoop.
God laat u nimmer alleen.
Samen op pad, God geeft u zijn zegen.
refrein
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
Ga met uw licht voor ons uit.
Al onze vrienden wensen wij vrede:
refrein
Neem dan de liefde mee in uw hart,
en geef de warmte zelf door.
Wees zelf een baken, voel zelf de kracht.
refrein
Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis.
Voor al wie kwamen onder dit dak:
refrein
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De week van zaterdag 1 mei t/m vrijdag 7 mei 2021

BIJZONDER:
Zondag
Donderdag

10.00 uur:Eucharistieviering. (Pater Diego Pildain)
09.00 uur:Eucharistieviering. (Ps Rob Verhaegh)

Zondag

10.00 uur:Woord- en Communieviering (Ps Ans Dekker)

GEBEDSINTENTIES:
Zondag 10.00 uur: Om zegen over onze parochie;
Voor Pastoor Johannes Agterof;
Voor levende en overleden familie Van Sambeek –
Peeperkorn; Voor Pastoor Derk de Vries;
Voor Catharina van der Vosse en
Maria Siebelink – van der Vosse;
Familie Heemskerk – Prins en overleden gezinsleden
Donderdag 09.00 uur:

ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.

OVERLEDENEN: Gonneke Botman – Robert;
Annette Vorderhake – Sikkenk.

AGENDA:
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geldig van 11 april tot en met 16 mei 2021

Heeft u geen los geld bij u?
Scan dan deze code
voor de collecte.
Dank u wel.

