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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied LIEFDE IS BLIJ ZIJN
1.

Liefde is: Blij zijn, een arm om je heen.
Liefde is: Lachen, is nooit meer alleen.
Liefde is: luist’ren, de woorden gaan door.
Liefde is: fluist’ren heel zacht aan je oor.

2.

Liefde is: Lopen, mijn hand in jouw hand.
Liefde is: Hopen, gaan langs het strand.
Liefde is: Amen, is wolken, is wind.
Liefde is: samen, is spelen als kind.

3.

Liefde is: zingen, is wit en is groen.
Liefde is: zacht, is een kus in’t plantsoen.
Liefde is: leven, je ademt weer op.
Liefde is: geven, is leven met God.

Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
L.

De paastijd is al over de helft. We zijn meegenomen in vele
aspecten van het paasmysterie. Hoe meer beelden we ook
aandragen, uiteindelijk gaat het om het innerlijk van de mens.
Hoe heeft Gods goede Geest bezit van ons genomen? Hoe
zijn we ingeleid in die stroom van liefde die in God - VaderZoon-Geest - steeds gaande is? Hoe leven wij vanuit Gods
Geest? En hoe bidden we eigenlijk?
Jezus gaat ons op deze dag voor. Hij bidt tot God, zijn Vader,
en is betrokken op ons. Staan wij open voor zijn verlangen?
En doen we dan ook zijn wil?

Gebed om vergeving
P.

In de liefde blijven is niet vanzelfsprekend:
we hebben onze schaduwkanten…
Laten we stil worden en onszelf onder ogen zien:
hoe blijf ik in de liefde zoals God het met mij voorheeft?
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We hoeven niet perfect te zijn,
we mogen vertrouwen op Gods barmhartigheid.
P.

A.
P.

A.
P.
A.
P.

Heer, vergeef ons
als wij ons niet toevertrouwden aan U
en niet volhardden in ons geloof.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, vergeef ons
als wij ons te weinig hebben ingezet
om onze wereld leefbaar te maken.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, vergeef ons
als wij de liefde onder elkaar niet bewaarden.
Heer, ontferm U over ons.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Eer aan God
A.

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit levensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe.

Gebed
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Heer, onze God,
zie genadig neer op uw gemeenschap
die in de naam van Jezus hier is verzameld.
Wij bidden
dat uw heilige Geest ons leert en in herinnering brengt
al wat uw Zoon ons heeft geleerd.
Dan zullen wij zijn gebod volbrengen
en voor elkaar liefde, vrede en vreugde zijn.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
L.

De jonge Jezusbeweging leefde in de Paastijd met allerlei
vragen: voor wie is Gods liefde bedoeld en wat vraagt het van
hen, die erbij willen horen? Ook wij kunnen soms wikken en
wegen, elkaar de maat nemen, de vreemdeling beoordelen op
zijn andere, voor ons vreemde gewoontes.
Maar de heilige Geest kan op ieder neerdalen en dat is een
grote vreugde!
Laten we ons hart openen, voor de ruimhartigheid waarmee
Johannes getuigt over Gods grenzeloze liefde opdat ook wij elkaar liefhebben.

Eerste lezing
Uit de Handelingen der Apostelen (10,25-56, 34-35,44-48)
Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet
en eerde hem met een voetval.
Maar Petrus deed hem opstaan en zei:
“Sta op, ik ben ook maar een mens”.
Petrus nam het woord en sprak:
“Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat,
maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest
en het goede doet Hem welgevallig is”.
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Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was,
kwam de heilige Geest plotseling neer op allen
die naar de toespraak luisterden.
De gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus meegekomen
waren stonden verbaasd
dat ook over de heidenen de gave van de heilige Geest
was uitgestort; want zij hoorden hen talen spreken
en God verheerlijken.
Toen zei Petrus: “Kan iemand nog het water weigeren, zodat
deze mensen niet gedoopt zouden worden
die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?”
En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus.
Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm PSALM 98
L.

A.

L.

A.

L.

A.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
omdat Hij wond'ren deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.
Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.
Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.
Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid
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Tweede lezing
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 4,7-10
Vrienden, laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die lief heeft is een kind van God en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet want God is liefde.
En de liefde die God is heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad
maar Hij heeft ons liefgehad
en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen,
door het offer van zijn leven.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Alleluia
L.

A.

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden:
Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes 15,9-17
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
"Zoals de Vader Mij heeft liefgehad
zo heb ook Ik u liefgehad.
Blijft in mijn liefde.
Als gij mijn geboden onderhoudt
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden,
in zijn liefde blijf.
Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.
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Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt
zoals Ik u heb liefgehad.
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt".
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Overweging
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God die liefde is
en die de aarde heeft toevertrouwd
aan alle mensen.
Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om ons heel te maken
en ons te bevrijden van alle onderdrukking.
Ik geloof in de Geest van God
die werkt in en door allen die zich toekeren naar de waarheid.
Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen
die geroepen is tot dienst aan elkaar.
Ik geloof in de belofte van God
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dat Hij uiteindelijk zal vernietigen
de macht van het kwaad in ons allen.
En dat Hij laat komen het rijk van gerechtigheid en vrede
voor heel de mensheid. Amen.
Voorbede
P.

De psalmist bezingt Gods goedheid, liefde en trouw.
In vertrouwen op dit woord keren we ons tot God en bidden:

L.

Voor alle christenen:
dat wij samen getuigen van Gods liefde in woord en daad
en ons openen voor de heilige Geest;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor degenen die verantwoordelijkheid dragen voor anderen
in kerk, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties:
dat zij zich laten leiden door de woorden van Johannes;
dat we elkaar lief moeten hebben:
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

A.
L.

A.
L.

A.
L.

A.

Op deze Moederdag bidden wij voor alle moeders,
dankbaar voor de liefde waarmee zij hun kinderen omhullen,
maar ook voor wie zonder moederliefde opgroeide
en voor wie ongewild kinderloos zijn:
dat zij zelf ondanks alles in de liefde blijven leven;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor onszelf zoals wij hier bij elkaar zijn en voor allen die
via de kerkradio en de livestream met ons verbonden zijn:
dat wij ais gelovigen het onderhouden van de geboden
steeds verbinden met de opdracht lief te hebben,
dat barmhartigheid en rechtvaardigheid ons mogen leiden;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap P.

Barmhartige God, Gij kent ons hart en onze wereld,
blijf met uw liefde bij ons
als wij op ons nemen wat wij U vragen
door Christus onze Heer. Amen

COMMUNIEVIERING
Klaarmaken van de altaartafel
Tafellied BROOD OP TAFEL
1.

Brood op tafel, een hand gevuld
met wat in het leven geen uitstel duldt;
De honger stillen iedere dag,
gewoon wat een mens niet ontbreken mag.

2.

Beker met wijn, een vredewens,
elkaar begroeten van mens tot mens;
verbonden worden met iedereen
want wie houdt het uit moederziel alleen?

3.

Maaltijd houden met Hem die sprak
en zich in zijn leven tot voedsel brak;
kom samen eten, drink van de wijn
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn.

Communiegebed
P.

In verbondenheid met hen die de Eucharistie hebben gevierd,
mogen wij ons voorbereiden op de Communie.

P.

God van alle leven, bron van ons bestaan,
steeds weer zoeken wij uw aangezicht
en toont U uw gelaat
in tekens van liefde, vriendschap en nabijheid.
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A.

U hebt ons uw woord gegeven
om het te volbrengen ons leven lang.
Als een gids wijst U ons de weg
en leidt ons naar uw rijk van vrede.

P.

U hebt ons uw eigen Zoon gegeven,
een mens naar uw hart,
vol mededogen en trouw.
Als geen andere heeft Hij uw liefde verbeeld,
zijn leven werd ons tot geluk en zegen.

A.

In dit Brood geeft U uzelf,
mogen wij delen in al wat U bent.
Zo sterkt U ons en brengt ons tot leven,
U reikt ons uw hand en spreekt ons vrij.

P.

Wij danken U voor al uw goede gaven
en bidden: laat komen uw rijk.
Breng ons tezamen
en voltooi wat Gij eens in ons begonnen zijt
door Jezus, uw Gezalfde.
Jezus getuigt van de liefde tussen de Vader en hem
en vraagt ons als zijn leerlingen de geboden te onderhouden.
Wie verlangt er niet naar een leven in liefde?
Bidden we daarom dat wij steeds meer leren leven
volgens het gebod van de liefde, met de woorden
waarmee Jezus ons leerde bidden tot de Vader:

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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens
P.

'Vrienden, laten wij elkaar liefhebben,
want de liefde komt van God.'
Met deze aansporing zet Johannes ons op het spoor van
vrede, dat met Pasen tot volheid gekomen is.
Daarom bidden wij:

A.

Heer Jezus Christus, U hebt uw leerlingen voorgehouden dat
God liefde is en dat wij elkaar zouden liefhebben
zoals Hij ons heeft liefgehad.
Leer ons met elkaar in de liefde te blijven
en zo uw vrede te verspreiden in onze wereld.
Dit bidden wij U, die leeft in eeuwigheid. Amen.

P.
A.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus!

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 slechts een woord, en ik zal gezond worden.

Overweging
U zegt tegen mij:
Toon mij uw God!
Ik zeg tegen u:
Let eens een beetje op uw hart.
Al wat u daar ziet
aan dingen die God mishagen,
moet u er weghalen.
God wil bij u komen.
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Gesteld dat ik u eens beloofde
in uw huis te komen,
dan zou u het schoonmaken.
God wil in uw hart komen
en u doet geen moeite
dat huis voor Hem schoon te maken?
HEILIGE AUGUSTINUS

Communiezang AVE MARIA (J. Haagh)
Gebed na de communie
Heer onze God, wij danken U
voor de genade van dit samenzijn.
Zo wordt in ons levend gehouden
wat wij anders zouden vergeten of verliezen.
Maak ons vandaag opnieuw duidelijk
war de zin is van ons leven;
bevestig onze verbondenheid met U en met elkaar
en schenk ons de Geest van uw Zoon, .
onze Heer Jezus Christus,. Amen.

SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zegenbede en zending
P.

De liefde tussen Vader en Zoon stroomt vandaag over
in ons hart. Verrijkt met Gods liefde gaan we van hier,
in staat om te leven volgens de geboden
omdat het enkel en alleen om de liefde draait.
Moge de Vader, in eenheid met de Zoon,
ons zegenen met liefde
en ons wegen van liefde doen banen.
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Moge de Zoon, in eenheid met de Vader,
ons zegenen met geloof
en ons wegen van geloof doen gaan.
Moge de heilige Geest,
in eenheid met de Vader en de Zoon,
ons zegenen met spirit en kracht
om te gaan waar we nooit gedacht hadden.
Zo zegene ons God, die liefde is:
Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen.
P.
A.

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

Slotlied AL HEB IK HOGE WOORDEN
1.

Al heb ik hoge woorden, spreek ik haast elke taal
Wie ben ik zonder liefde? Geen mens kan mij verstaan.
Al ken ik de geheimen van alle wetenschap,
Een wereld zonder liefde is koud en zonder hart.

2.

De liefde is geduldig, zachtmoedig zonder maat.
Zij is op zoek naar vrede, vernietigt alle haat.
De liefde spreekt met woorden, die eerlijk zijn en waar,
Zij breekt de harten open, schenkt mensen aan elkaar.

3.

De mensen worden vruchtbaar, zij worden man en vrouw;
De wereld wordt bewoonbaar door liefde, goede trouw.
Zij doet de mensen leven vol hoop en goede moed,
Want niets kan haar teveel zijn, haar kracht maakt alles goed.

4.

Zij schenkt de mensen rijkdom, veel kostbaarder dan goud;
Zij spreekt ons van de liefde die ons in leven houdt.
O God, wees zo aanwezig waar mensen samen zijn!
Ons leven wordt één zegen: dat zal voldoende zijn.

De week van zondag 9 mei t/m zaterdag 15 mei
VIERINGEN
Zondag 9-5

10.00 uur:

Woord- en Communieviering
(Ps. Ans Dekker)

Donderdag 13-5

10.00 uur:

Eucharistieviering Hemelvaartsdag
(Ps. Tristan Pérez)

Zondag 16-5

10.00 uur:

Eucharistieviering
(Ps. Tristan Perez)

GEBEDSINTENTIES
Zondag 10:00 uur
Om zegen over onze parochie;
Voor Wil Berkelmans – van der Ven; Voor Rie en Ad Ekel;
Voor Theodora Koopmanschap; Voor familie en vrienden;
Voor Rita van Bruggen; Voor Piet Kooiman;
Voor Hen van Bruggen
Donderdag 10:00 uur
Uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk

ZIEKEN
Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis

OVERLEDENEN
Annette Vorderhake – Sikkenk;
Peter Versteeg

AGENDA

Bij het verlaten van het kerkgebouw
is er gelegenheid voor de collecte

(geldig tot 16 mei)

Hebt u geen los geld bij U?
Scan dan bovenstaande code voor de collecte

Na afloop het liturgieboekje mee naar huis nemen s.v.p.

