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mmv Cantors en pianist van Koor Joined Experience
In verband met de corona-restricties mag u als kerkganger helaas
niet hardop met ons meezingen. Wij nodigen u van harte uit om
muziek en liedteksten in uw hart mee te beleven.

- OPENINGSRITUS -

Openingslied

Christus die verrezen is (GvL 411)

Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;
't maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.
Broeders, vrij en opgericht, Alleluia, heft uw ogen,
Alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus brak de slavernij, brak de donk're dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.
Broeders, vrij en opgericht, Alleluia, heft uw ogen,
Alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;
't maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.
Broeders, vrij en opgericht, Alleluia, heft uw ogen,
Alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.

Kruisteken en begroeting
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Schuldbelijdenis
A: 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.
P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven.
A: Amen.

Kyrie (Bonifatiusmis)
♫ Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.

Gloria (Bonifatiusmis)
♫ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (2x)
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U,
wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
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Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino.
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.
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (2x)
Gebed
- DIENST VAN HET WOORD –
Eerste lezing Handelingen 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
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Antwoordpsalm Psalm 22,26-32
Antifoon: Voor heel de menigte zal ik U prijzen.
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.

- Antifoon

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 al wie afdaalt in het stof.

- Antifoon

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.
- Antifoon

Tweede 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

4

Alleluia Johannes 15,4 en 5b
♫ Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2x)
Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer,
wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Evangelie Johannes 15,1-8
P: De Heer zij met u
A: En met uw geest
P: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes
A: Lof zij U, Christus
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
Homilie
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Geloofsbelijdenis (gesproken)
A: 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
Acclamatie:
♫ God van liefde, ontferm U over ons,
ontferm U, ontferm U over ons.
- DIENST VAN DE TAFEL -

Aanbrengen van de gaven

Collecte
U kunt aan de collecte bijdragen bij de uitgang van de kerk.
U kunt uw bijdrage aan de collecte ook
overmaken via NL91 INGB 0315 3045 45
t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila
o.v.v. ‘collecte kerk’.
U kunt ook de QR-code scannen.
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Offerandelied

Brood en wijn

Jezus breekt het brood, kijkt zijn vrienden aan.
Het zal niet lang meer duren totdat Hij zal gaan.
Hij geeft hen een beker, een beker met wijn
en zegt: 'Na deze avond zal alles anders zijn.'
Refrein:

Blijf dit doen en denk aan Mij
als je samen komt.
Deel het brood en deel de wijn,
Ik zal bij je zijn.

Wij breken nu het brood, kijken elkaar aan.
Wij zijn bijeen gekomen om te delen in zijn naam.
In het brood en in de beker met wijn
voelen wij het teken; Hij zal bij ons zijn.
Refrein 2x
Bereiding van de gaven
Gebed over de gaven
Eucharistisch Gebed
P:
A:
P:
A:
P:
A:

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

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,
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de machten en de krachten die U loven, die U dit lied toejuichen
zonder einde:
♫ 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.

(Markusmis)

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met
ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw
liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar
Emmaus ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij
het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit
brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de
gaven + van zijn lichaam en zijn bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn
leerlingen terwijl Hij 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, en sprak opnieuw het
dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
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.
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof (gesproken)
A: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw
Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven
opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid
neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft
gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar
U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
Barmhartige Vader, schenk ons de geest van liefde die in Jezus was
zodat de kerk, bemoedigd en gesterkt, opbloeit tot nieuw leven.
Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap
geroepen en begenadigd zijn, rondom paus Franciscus en onze
bisschop Johannes. Maak uw kerk te midden van een verdeelde
wereld tot een instrument dat geloofwaardig en volhardend de
eenheid en de vrede dient.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht
van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons
dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de
vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw
heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria,
de Maagd en Moeder Gods, met de heilige Jozef haar bruidegom,
met uw apostelen en martelaren, en al de anderen die U genegen
zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus
Christus, 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.
A: Amen.
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Onze Vader (gesproken)
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.
P: Verlos ons, Heer, van alle kwaad - geef genadig vrede in onze
dagen - dat wij gesteund door uw barmhartigheid, 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

Agnus Dei

Lam van God

♫ Lam van God, Lam van God,
dat de zonden der wereld draagt
Heer ontferm u, Heer ontferm u over ons
Heer ontferm u over ons
Lam van God, Lam van God,
dat de zonden der wereld draagt
Heer ontferm u, Heer ontferm u over ons
Heer ontferm u over ons
Lam van God, Lam van God,
dat de zonden der wereld draagt
Heer geef vrede, Heer geef vrede overal
Heer geef vrede overal
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Uitnodiging
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.
Communie

Communielied Neem mij aan zoals ik ben
♫ Neem mij aan zoals ik ben,
zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.

Gebed
- SLOTRITUS -

Zending en zegen

Slotlied De kracht van uw liefde
Heer, ik kom tot U
neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt
dat als ik aan uw voeten ben
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde
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Houd mij vast, laat uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij
En Heer leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
Houd mij vast, laat uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
Dan zweef ik op de wind
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Collecte bij de uitgang
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