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INTREDEZANG

‘Dit is de dag’

Dit is de dag die Gods goedheid aan ons heeft
gegeven.
Laat ons Hem danken voor al wat Hij deed in ons
leven.
Brengen wij dank, zingen wij dankbaar Hem toe.
Hij is de Heer van ons leven.
Dit is de dag die voorgoed in ons hart staat
geschreven.
Dat deze dag ons geluk en genade mag geven.
Want God is goed, liefdevol ziet Hij ons aan.
Hij zal Zijn volk niet vergeten.

U, Heer, zij lof gebracht, U prijzen wij alle dagen.
Omdat Gij luistert naar al wat wij hoopvol U vragen,
brengen wij dank, dank aan de Vader, de Zoon
en aan de heil’ge Geest. Amen
OPENINGSRITUS
Orde van Dienst
HEER ONTFERM U
ERE ZIJ GOD
GEBED

God, Gij hebt ons verlost en tot uw geliefde
kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar
allen die Gij als een vader bemint. Geef hun die in
Christus geloven, de ware vrijheid en het erfdeel in
het eeuwig leven. Door onze Heer.

LITURGIE VAN HET WOORD
EERSTE LEZING (Handelingen 9, 26-31)

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 de vertroosting van de Heilige
Geest. Woord van de Heer - Wij danken God.

TWEEDE LEZING (1 Johannes 3, 18-24)

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.
ALLELUIA (Joh. 15, 4 en 5b)

Alleluia. Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer;
wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht. Alleluia.

TUSSENZANG uit psalm 21 (22)
REFREIN: 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. Refrein
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. Refrein
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.
Refrein

EVANGELIE (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 dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord
dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, zoals 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.

GELOOFSBELIJDENIS

deiecta, et vitae nobis
in Christo reparatur
integritas.
Quapropter, profusis
paschalibus gaudiis,
totus in orbe terrarum
mundus exsultat.
Sed et supernae
virtutes atque
angelicae potestates
hymnum gloriae tuae
concinunt, sine fine
dicentes:

VOORBEDEN

HEILIG,

HOMILIE

EUCHARISTISCHE LITURGIE
OFFERANDEZANG ‘Taste of Eternity’ - Bellarive
DIENST VAN DE EUCHARISTIE

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.
EUCHARISTISCH GEBED

GEBED OVER DE GAVEN

Heer, door de heilige uitwisseling van gaven in dit
offer laat Gij ons delen in het ene, hoogverheven
goddelijk leven. Wij bidden U: geef dat wij, als
ingewijden in uw waarheid, een leven leiden dat U
waardig is. Door Christus onze Heer.

COMMUNIERITUS

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

Orde van Dienst

Heer, wij vragen U: blijf in uw goedheid uw volk
nabij. Help ons afstand te doen van het oude om
een nieuw leven te leiden, nu Gij ons hebt ingewijd
in uw heilige mysteries. Door Christus onze Heer.
SLOTRITUS
MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING
SLOTZANG ‘Als ik voor U neerkniel’

Als ik voor u neerkniel,
mijn gebeden bij u bring,
weet ik steeds weer opnieuw dat gij mijn hart
vervult
Ave Maria gratia plena,
Dominus tecum benedicta Tu
Mogen wij hier brengen,
elke zorg en wens bij u Moeder van God,
neem dan ook hier onze lofzang aan

Moeder hoor ons bidden,
wil ons nemen bij de hand
Op de weg naar uw Zoon, versterk de liefdesband

ONZE VADER

COMMUNIE
COMMUNIE-TEKST (Joh. 15, 1 en 5)

Dit zegt de Heer: Ik ben de ware wijnstok, gij de
ranken; wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf in hem, die
draagt veel vrucht. Alleluia.
COMMUNIEZANG

‘Holy Communion’

GEBED NA DE COMMUNIE

Ave Maria gratia plena,
Dominus tecum benedicta Tu

LAM GODS

PREFATIE (IV van Pasen)

Vere dignum et iustum
est, aequum et
salutare: Te quidem,
Domine, omni tempore
confiteri, sed in hoc
potissimum gloriosius
praedicare, cum Pascha
nostrum immolatus est
Christus. Quia,
vetustate destructa,
renovantur universa

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:

-

The Brilliance

‘Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est’

Ave Maria gratia plena,
Dominus tecum benedicta Tu
GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL
Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen
van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem
Zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse
legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.
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