Woord en communieviering 9 mei 2021 B jaar
Zesde zondag van Pasen
Blijf in mijn liefde
Zoals de Vader mij heeft lief gehad
Zo heb ook Ik u liefgehad
Johannes 15, 9

Openingslied:
V Wij beginnen deze viering met het openingslied
Wij groeten U, o Koningin
Wij groeten U, o. Koningin, o Maria,
met U maakt God een nieuwe begin, o Maria.
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Refrein: Looft Haar met dankbaarheid,
eert Haar nu wereldwijd,
prijst met ons uw Koningin:
salve, salve, salve Regina!
U droeg Gods Zoon dichtbij uw hart, o Maria,
doorstond met Hem ook leed en smart, o Maria.
Refrein:
Zo bent U moeder van de Kerk, o Maria,
de kroon op heel Gods scheppingswerk, o Maria.
Refrein:
V Begroeting.
Goede morgen u allen
van harte welkom in deze woord en communieviering.
Ook wil ik graag iedereen begroeten die via de livestream
met ons verbonden zijn.
Het is vandaag Moederdag de evangelie lezing van vandaag
gaat over liefde! Het kan eigenlijk niet beter.
Het thema van deze viering is: Blijft in mijn liefde
We beginnen deze viering met het kruisteken
In de naam van de Vader enz. …..
Vrede aan ons allen, van God onze vader, de genade van
Jezus Christus en het licht en de vreugde van de H. Geest
zij altijd bij ons. Amen
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Openingswoord
Aan het einde van de paastijd,
voordat we aanstaande donderdag
de hemelvaart van de Heer vieren,
geeft Jezus zijn leerlingen en dus ook ons
een gebod om elkaar lief te hebben.
Dit gebod, verzekerd Hij ons, zal ons vreugde bezorgen.
Als liefde zo belangrijk is, is dat alle reden om te verkennen
wat er bedoeld wordt als we zeggen dat God liefde is.
Omdat we ons kunnen inleven in anderen,
kunnen we liefdevol zorg dragen voor elkaar.
Deze liefdevolle zorg maak ons tot mens en medemens.
Ze is een goddelijk vermogen van mensen.
God is liefde.
Daar denken we vandaag over na.
V Bidden we samen het gebed om vergeving
Broeders en zusters, belijden wij samen onze zonden en
bekeren wij ons tot God om deze woord en
communieviering goed te kunnen vieren.
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
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alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
V Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig
leven. Allen Amen
Bidden wij samen het Eer aan God….
V.
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.
A.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
A.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor U grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
A.
Heer , eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
A.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld
aanvaard ons gebed;
A.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons;
Want Gij alleen zijt de Heilige,
A.
Gij alleen de Heer
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
A.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God
de Vader. Amen
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V Bidden we samen het openingsgebed
Heer, onze God,
Zie genadig neer op uw gemeenschap
Wij bidden dat uw heilige Geest ons leert en
in herinnering brengt al wat uw Zoon ons geleerd heeft.
Dan zullen wij zijn gebod volbrengen,
En voor elkaar liefde, vrede en vreugde zijn.
Door onze Heer Jezus Christus,
Uw Zoon en onze Heer Amen
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V Luisteren we nu naar de lezingen
Petrus verwelkomt de eerste heidenen in de christelijke
gemeenschap De Romeinse honderdman Cornelius met zijn
familie

L De eerste lezing is uit de handelingen van de apostelen
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.
Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was,
kwam de heilige Geest plotseling neer op allen
die naar zijn 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 speken 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.- wij danken God
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L Bidden wij samen de antwoordpsalm 98
Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen 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.
Iedereen die liefheeft, is een kind van God, want God is
liefde.
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De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige
apostel Johannes
Vrienden, laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft 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.- Wij danken God.
Als tussenzang wordt gezongen: Ik ben de wijnstok
Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier,
gij zijt de ranken, dus blijft in Mij,
Ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier.
Zingt voor de Vader, de wijngaardenier,
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.
Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af,die werpt Hij weg;
Zij moeten branden, Dus blijft in Mij,
Ik blijf in u, - ’t is waarheid wat Ik zeg.
Zingt voor de Zoon, want zijn woord is uw weg.
Dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
’t Is waarheid wat ik zeg.
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Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn;
Blijft in mijn liefde,zoals Ik in De Vader blijf
Gij zult vol vreugde zijn.
Bidt om de Geest, om het brood en de wijn,
En al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn.
Wij moeten met Jezus en met elkaar in liefde verbonden
blijven, zoals Jezus zelf in liefde met de Vader verbonden is.
V. Wij lezen uit het heilig evangelie volgens Johannes
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
Zoals de Vader mij heeft liefgehad
zo heb ook Ik u liefgehad. Blijf in mijn liefde.
Als gij mijn geboden onderhoudt
zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden
van mijn Vader hebt onderhouden in zijn liefde blijf.
Dit zeg ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.
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
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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.- Wij danken God.
V. Overweging
MUZIEK Lied: Onze Lieve Vrouw van Den Bosch
Lieve Vrouwe, hoor gunstig onze smekingen aan.
O Gij kunt op dit feesttij toch de beden niet versmaen
Van de honderden kind’ren uit de stad, U zo waard
Die Gij, Moeder, vol eerbied om uw troon ziet geschaard.
Sla uw ogen, o liefste, goedertierenste Vrouw
Op uw kind’ren, zij bleven u, o Moeder getrouw
Het geloof hunner vaad’ren hielden z’altoos in eer.
Voor uw wonderbeeld knielden zij vertrouwvol terneer.
O Maria, o zoetste, o beminn’lijkste Maagd,
O Gij, Moeder, wie nimmer tevergeefs wordt gevraagd.
Wees een schutsvrouw den Bisschop
die uw kind’ren geleidt,
Die talenten en krachten aan uw eer heeft gewijd.
O Maria, o Zoete Lieve Vrouw dezer stad,
Gij waart altoos haar glorie en haar dierbaarste schat.
Geef, dat z’immer beware het aloude geloof.
Ach gedoog niet, o Moeder, dat men ’t ooit haar ontroov'.
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V. Geloofsbelijdenis
V . Ik geloof dat ik nooit alleen ben, dat God bij mij is, dat
Hij mijn Vader wil zijn.
A Ik geloof dat God zijn Zoon Jezus Christus
gezonden heeft naar deze aarde.
V. Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen
om mij te bevrijden van zonden en schuld.
A. Ik geloof dat de Geest van Jezus Christus
in mij leeft en werkt.
V. Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben
Ik geloof dat om mij heen is:
de gemeenschap van de kerk, waartoe ik wil behoren.
A. Ik geloof dat ik nooit zover van God kan weglopen,
dat er geen terugkeer meer mogelijk is.
V. Ik geloof dat ik nooit zover kan afdwalen,
dat God mij niet naar zich toe wil trekken.
A. Ik geloof dat God voor mij het leven wil en
niet de dood, de blijdschap en niet het verdriet.
V. Ik geloof dat Hij bij mij is, vandaag en altijd,
tot in de eeuwen der eeuwen. AMEN
Voorbede
L. In deze laatste dagen voor Christus’ Hemelvaart
bidden wij tot de onzichtbare God
voor wat in onze wereld zichtbaar moet worden.
Bidden wij…. Voor een zichtbare aanwezigheid van de Kerk
in onze samenleving: dat haar getuigenis authentiek en
betrouwbaar is, niet verborgen blijft onder moedeloosheid
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en vermoeidheid; dat de waarden die ze voorhoudt mogen
gaan leven in de harten van de mensen die willen bijdragen
aan rechtvaardigheid en barmhartigheid voor allen.
Laat ons bidden…
Bidden wij……Voor degene die verantwoordelijkheid
dragen voor anderen in politiek, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties: dat zij zich laten leiden door
de woorden van Johannes dat we elkaar lief moeten
hebben. Laat ons bidden…..
Bidden wij…… Voor wie de liefde niet ervaren en verstoken
blijven van aandacht: dat zij het van zichzelf beseffen en op
zoek gaan naar een bron om vanuit te leven;
dat zij mogen leren wat ware vriendschap is.
Laat ons bidden…….
Bidden wij Voor ons zelf zoals we als gelovige bij elkaar zijn:
dat wij het onderhouden van de geboden
steeds verbinden met de opdracht lief te hebben;
dat we de liefde steeds weer verbinden
met het onderhouden van de geboden;
dat barmhartigheid en rechtvaardigheid ons mogen leiden.
Hier volgen de intenties van de gelovige gemeenschap…..
Liefdevolle God,
U roept ons op te blijven in de liefde van uw Zoon Jezus.
Geef ons de kracht om niet uit die liefde te vallen,
maar steeds opnieuw te kiezen voor wat blijft.
Leer ons de geboden te onderhouden
en help ons daarbij. Door Christus onze Heer. AMEN
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De collecte vooraf gegeven is voor onze eigen kerk.
Als Tafellied wordt gezongen: Zingt voor de Heer
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou,
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw;
alleluia, alleluia.
Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood;
alleluia, alleluia.
Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint;
alleluia, alleluia.
Zingt voor het heil, dat komen gaat;
zingt voor de deur die openstaat,
zingt voor de God die zingen laat;
alleluia, alleluia.
Inleiding op het communiegebed
Aan het begin van dit samen zijn hebben wij het Woord
van God in ons midden genomen en het overwogen.
Het is een oeroud menselijk gebruik om de verbondenheid,
die door dit samenzijn is ontstaan,
13

tot uitdrukking te brengen in een maaltijd.
Ook onze Heer Jezus Christus heeft dit,
na zijn Vader gedankt te hebben,
op zijn geheel eigen wijze gedaan,
toen Hij met zijn vrienden maaltijd hield.
Sinds die avond hebben mensen,
om Hem te gedenken, deze maaltijd gevierd,
het Brood gedeeld en wat overbleef als heilig bewaard.
Als wij, ten teken van verbondenheid met elkaar,
eten van het Brood,
dat vanuit de eucharistieviering is aangereikt,
dan mogen wij ons een weten
met onze verrezen Heer en met allen die kerk zijn.

Communiegebed
V. Gij God, naar wie wij uitzien als naar geen ander om wie
wij vragen met heel ons wezen,
die wij voelen in de morgen en zoeken op de dag
vermoeden in de avond en roepen in de nacht,
die verschijnt aan wie ziet, die spreekt tot wie hoort
en er bent voor wie met U leeft:
wilt U hier met ons zijn.
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Allen Gij die het leven zijt
in al wat ontluikt en ontluikt in al wat leeft,
die groeit en groeien laat, komt en bent,
wordt in tijd, en zijt van eeuwigheid, Heer blijf bij ons.
L. Gij God die U heeft laten zien in Jezus Christus
uw warenman, eigen Zoon, in wie Gij
door alle waas en nevel heen gebroken zijt.
Laat Jezus ons voorbeeld zijn.
Allen Hij riep ons toe:
zoek God niet hier, niet daar, niet in de hoogte
niet in de diepte, niet in de harde wet
en stellige bewering, in de tempel niet eens.
V. Hij wees U aan te midden van ons
in de liefde die alles bindt,
in de Geest die de tijden stuwt,
in mensen minnetjes en kleinen kwetsbaar,
in zieken en stervende die hopen en vertrouwen,
in ons zorgen en werken.
God luister naar ons bidden.
Allen Al wie eet van dit Brood
en breekt en deelt met een ander,
hij houdt de Heer in leven hier onder
ons.
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L. Hij was met U, God, als een rank aan de wingerd,
als de vrucht aan de boom, de korrel in het brood.
Hij wordt in ons leven zo zoet als het is,
zo zuur als het smaakt, gebroken en gedeeld
totdat alles is voltooid en allen zijn opgegaan
in U onze God, eeuwig leven.
A Al wie eet van dit Brood,
en breekt en deelt met een ander,
hij houdt de Heer inleven hier onder ons.
V Daarom kan het niet zijn dat wij-in-Hem
als het gras verkleuren, als de grond in de winter
verkillen en verstenen, als dor uitgeleegd blad
van de takken vallen.
Daarom kan het niet zijn, dat wij geloven in niets
hopen op niemand, dat onze liefde zinloos is.
Daarom eten wij dit Brood om te weten dat Gij,
God-in-Hem, met ons zijt tot alle leven is voldragen.
Allen Al wie eet van dit Brood,
en breekt en deelt met een ander,
hij houdt de Heer in leven hier onder ons.
L. Daarom reiken wij elkaar het leven aan,
om te worden nieuwe mensen,
vlees en bloed van Jezus Messias.
Amen
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V. Bidden wij nu samen het gebed dat Jezus ons zelf gaf:
Onze Vader…..
V. Vredeswens
Hij die gesproken heeft en die onze dienaar werd,
de minsten van allen:
Hij is onze vrede geworden.
Mogen zijn vrede nu met ons zijn,
opdat wij horen en doen Gods woord,
opdat wij elkaar zoeken en dienen, opdat wij leven.
Wensen wij elkaar de vrede toe.
V. Communie gebed
Heer onze God, voor ons ligt het brood
waarmee Gij ons wilt voeden voor eeuwig leven
Gij hebt het doordesemd met de Geest van Uw Zoon
Wij vragen U
laat ons één worden met dit Brood
en mogen de Geest in ons vaardig worden
opdat wij deel krijgen aan Uw koninkrijk.
Zalig zij, die genodigd zijn aan de tafel van de Heer.
V. Zie het lam Gods,
dat weg neemt de zonden van de wereld:
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond zijn.
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Communielied: Dankt, dankt nu allen God
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
Hier en in alle landen,
Die ons van kindsbeen aan,
Ja, van de moeder schoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
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V. Bidden wij samen het slotgebed
God, Gij hebt U geheel aan ons gegeven
en ons gevoed met het Lichaam des Heren
Wij vragen U:
beweeg ons tot woorden en daden van liefde,
en laat ons met U verbonden blijven.
Door Christus onze Heer. Amen.
L. Mededelingen
V.

Wegzending en zegenbede:

Zegenen wij elkaar, hier met lied en gebed
en daar in ons dagelijks leven.
Zegenen wij elkaar met liefde en trouw
bij alle lief en leed, in vreugde en verdriet.
Moge God ons zegenen.
Gaat nu allen heen in vrede,
Wij danken God
In de Naam van de Vader…..

SLOT (MUZIEK)
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