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Opening
Openingslied
In de kerk zingen we samen. Dat verbindt mensen aan elkaar.
Openingslied Wij zijn samen onderweg
Wij zijn samen onderweg, alleluja
Wij zijn samen onderweg, alleluja.
Met de sterren in de lucht, alleluja
Met de vogels op hun vlucht, alleluja.
Met de zon, de maan, de zee, alleluja.
Heel de schepping wandelt mee, alleluja.
Opa, oma, zus en broer, alleluja.
Vader, moeder aan het roer, alleluja.
Zo gaan mensen hand in hand, alleluja.
Samen naar ‘t beloofde land, alleluja.
Wij zijn samen onderweg, alleluja
Wij zijn samen onderweg, alleluja.
Kruisteken en begroeting
We maken het kruisteken.
Zo laten we zien dat we bij elkaar komen
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Daarna groet de voorganger ons namens God.
Schuldbelijdenis
We doen allemaal wel eens iets verkeerd.
Dat spreken we uit en vragen God en elkaar om vergeving.
Vandaag willen we God ook eerst vragen,
of Hij onze fouten vergeeft.
We willen God zeggen dat we spijt hebben.
Heer, U laat mensen nooit in de steek
altijd heeft U zorg voor hen, niets is U teveel.
Vergeef ons voor die keren
dat wij elkaar wel lieten zitten.
Heer, ontferm U.
Allen zingen: Heer, ontferm U (3x)
Christus, U zorgt ervoor dat wij genoeg hebben
waardoor we makkelijk kunnen delen.
Vergeef ons dat het ons vaak moeite kost
een ander ook iets te gunnen.
Christus, ontferm U.
Allen zingen: Christus, ontferm U.(3x)
Heer, U heeft ons laten zien
wat we kunnen doen om elkaar te helpen.
Vergeef ons,
wij hebben niet altijd naar elkaar omgekeken.
Heer, ontferm U.
Allen zingen: Heer, ontferm U (3x)

Moge….
Lofzang
Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft.
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, enig geboren 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
De voorganger zegt: “Laat ons bidden”. Dan is het stil en kunnen wij zelf bidden.
Daarna spreekt de voorganger een gebed uit namens ons allemaal.
Wij zeggen dan “Amen”, dat betekent: “Zo is het”.
Dienst van het woord
Eerste lezing
De eerste lezing komt meestal uit het Oude Testament. Maar in deze Paastijd is dat
anders. Nu komt de lezing uit het boek Handelingen.
Na de lezing zeggen wij: “Wij danken God”.
Eerste lezing uit het boek Handelingen 6, 1-7
Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam, begonnen de Hellenisten
tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen
achtergesteld werden. De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en
zeiden: Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de
ondersteuning. Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van goede
faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij
onszelf zullen blijven wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Dit
voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij kozen Stefanus, een man
vol geloof en heilige geest, Filippus, Próchorus, Nikánor, Timon, Parmenas en
Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Dezen werden aan de apostelen voorgedragen,
die na gebed hun de handen oplegden. Het woord Gods breidde zich uit en het aantal
leerlingen in Jeruzalem vermeerderde sterk; ook een groot aantal priesters gaf zich
gewonnen aan het geloof.
Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.
Tussenzang
Nu volgt een lied om God te bedanken,
waarmee wij antwoorden op wat we net hebben gehoord.

Barmhartig is de Heer Psalm 33
Barmhartig is de Heer
Je merkt dat telkens weer
Barmhartig is de Heer, hoera
Je leest dat in zijn Woord, ja ja
Je ziet het om je heen
God geeft om iedereen.

Melodie: In Holland staat een huis

Barmhartig is de Heer
Je merkt dat telkens weer
Barmhartig is de Heer, hoera
God zorgt voor ieder mens, ja ja
God redt ons uit de dood
Geeft dagelijks ons brood.
Barmhartig is de Heer
Je merkt dat telkens weer
Barmhartig is de Heer, hoera
God helpt wie Hem vertrouwt, ja ja
Zijn hand is als een schild
God helpt als jij dat wilt!
Alleluia: Joh. 14, 6
GvL 249
Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer.
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij. Alleluia.
Evangelie
Er wordt nu gelezen uit het heilige Evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus.
Jezus zelf spreekt tot ons, als wij naar het Evangelie luisteren. Soms mag je meedoen
met de lezing. Vandaag ook. Als er Allen staat, mag jij ook wat zeggen.
Opnieuw zeggen we tot slot: “Wij danken God”.
Evangelie lezing uit het evangelie volgens Johannes
Priester:
Allen:
Priester:
Allen:

De Heer zij met u
En met uw geest.
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes.
Lof zij u Christus.

1 Verteller: Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen:
2 Jezus:
"Laat je hart niet ongerust worden.
Jullie geloven in God, geloof zo ook in Mij.
In het huis van mijn Vader is plaats voor velen.
Als dat niet zo was, dan had Ik het jullie gezegd.
Ik ga weg om een plaats voor jullie voor te bereiden.
En als Ik ben weggegaan
en voor jullie een plaats heb voorbereid,
kom Ik terug om jullie bij Mij op te nemen.
Dan kunnen jullie ook bij Mij zijn.
Jullie weten waar Ik heenga,
en je kent ook de weg daarheen."
1 Verteller: Tomas zei tegen Hem:

3 Tomas : "Heer, wij weten niet waar U naartoe gaat.
Hoe moeten we dan de weg kennen?'
1 Verteller: Jezus antwoordde hem:
2 Jezus:
"Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Alleen door Mij kan men bij de Vader komen.
Als jullie Mij kennen, zul je ook mijn Vader kennen.
Ja, nu al ken je Hem en zie je Hem."
1 Verteller: Hierop zei Filippus:
3 Filippus : "Heer, laat ons toch de Vader zien;
meer vragen we niet."
1 Verteller: Toen zei Jezus weer:
2 Jezus:
"Filippus, Ik ben nu al zo lang bij jullie
en jullie kennen Mij nog altijd niet?
Wie Mij ziet, die ziet de Vader.
Hoe kun je dan zeggen: 'Laat ons de Vader zien'?
Geloven jullie niet dat Ik helemaal in de Vader ben
en dat de Vader helemaal in Mij is?
Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik niet uit Mijzelf:
Dat doet de Vader die helemaal in Mij is.
Jullie moeten Mij geloven
Ik ben helemaal in de Vader en de Vader is helemaal in Mij.
Of geloof het anders omwille van wat Ik doe.
Luister heel goed wat Ik jullie zeg:
Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe.
Ja, hij zal nog grotere werken doen,
omdat Ik naar de Vader ga."
Priester:
Allen:

Woord van de Heer.
Wij danken God.

Verkondiging
De voorganger legt de lezingen en het Evangelie uit.
Wat betekent het Woord van God voor jou en voor mij?
Geloofsbelijdenis
We spreken uit dat we geloven in de vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
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.

Voorbede
We bidden samen voor onze wereld, voor de kerk en voor de mensen veraf en
dichtbij. We vragen God om ons te verhoren.
Dienst van de tafel
Collecte
We delen met elkaar.
Eucharistisch gebed.
Dit is het grote dankgebed. Het wordt door de priester uitgesproken, namens ons
allemaal. Een belangrijk moment is de consecratie. Dan spreekt de priester de
woorden uit die Jezus bij het laatste avondmaal heeft gezegd: “Dit is mijn Lichaam”
en “Dit is mijn Bloed”. Ook zei Hij:” Blijf dit doen “. In het brood en in de wijn komt
Jezus Christus bij ons.

Pastor:

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
en tot welzijn van ons
en van heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven

Prefatie van de zondag
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. Door de offergaven
van zijn eigen lichaam aan het kruis heeft Hij de oude offers tot voltooiing gebracht.
Hij heeft zichzelf aan U gegeven terwille van ons heil, priester, altaar en offerlam
tegelijk. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen; vreugde
vervult de engelen in de hemel, de machten en krachten die U loven, die U dit lied
toejuichen 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.
Ja, God, Gij zijt heilig en Gij zijt goed voor ons en alle mensen.
Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.
Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn,
zodat zij lichaam en bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.
Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf,
was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel.
Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook de beker met wijn,
Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei:
Neemt deze beker
en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker
van het altijddurende verbond,
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Daarna zei Hij tot hen:
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Daarom zijn wij hier samen, Vader,
en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk.
Zijn offer heeft Hij aan de Kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en zijn verrijzenis.
Heilige Vader in de hemel, wij bidden U:
neem ons op in uw liefde, samen met Jezus, uw beminde Zoon.
Hij is voor ons gestorven maar Gij hebt Hem nieuw leven gegeven.
Daarom zeggen wij:
Allen: Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.
Hij leeft nu bij U en toch is Hij dicht bij ons.
Allen: Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.

Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen.
Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.
Allen: Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.
Vader, Gij hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood,
het lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt Gij ons blij door de heilige Geest.
Wij bidden U: maak ons door dit brood ook sterk,
en geef dat wij meer en meer gaan doen wat Gij van ons verwacht.
Denk, Heer, aan paus Franciscus., aan onze bisschop Willem
en aan alle andere bisschoppen.
God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw Zoon,
samen met Maria, zijn Moeder, en met alle heiligen.
Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd gelukkig zijn.
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.
Allen: Amen.
Onze Vader
We bidden samen de woorden die Jezus ons heeft geleerd.
Daarom bidden wij samen tot U het gebed,
dat wij van Jezus zelf hebben geleerd:
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.
Verlos ons Heer… Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
Vredeswens
De voorganger wenst ons de vrede van Christus toe.
Hij zegt: ”Geef elkaar nu een teken van die vrede”.
Dan geven we elkaar een hand en zeggen:
“De vrede van Christus”.
Breken van het brood
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods dat wegneemt de zonder der wereld, geef ons de vrede.
Communie
Gewoonlijk ontvangen wij nu de Communie.
De voorganger zegt: ”Lichaam van Christus”. Wij zeggen: “Amen”.
Nu proberen we in stilte even te bidden en bij Jezus te zijn.

Gebed na de communie
De voorganger zegt dank voor wat wij in de kerk samen mochten vieren. Zij bidt dat
het Woord en de Communie ons sterk mogen maken om het goede te doen.
Slot
Mededelingen
Wat gebeurt er in de kerk door de week?
Zegen en wegzending
Het is tijd om weer naar huis te gaan. We krijgen de opdracht om in ons leven te
laten zien dat wij leerlingen van Jezus Christus zijn. Om ons daarbij te helpen geeft
de priester ons de zegen van God. Wij maken het kruisteken.
Zegen
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Slotlied
Het laatste lied zingen we allemaal. Hiermee sluiten we de viering af.
Slotlied Ga je mee zeg niet nee
Ga je mee? Zeg niet "nee",
maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij!
Welke weg wil je gaan?
En waar wil je naartoe?
Blijf niet zitten waar je zit,
ook al voel je je moe.

Ga je mee? ...

Is de weg soms te lang?
Zak je weg in het zand?
Er zijn hobbels op het pad,
maar ik geef je een hand.

Ga je mee? ...

Loopt de weg bijna dood?
Zie je nergens een spoor?
In de verte wordt het licht:
gaat de weg daar soms door?

Ga je mee? ...(2x)

