Mededelingen
Zending en zegen

Verbondenheid
brengt vruchten voort

Vijfde paaszondag
"Zidde gij oek van sinnekloas?"
19 mei: Een feest met en voor
vluchtelingen.
Een feest met vluchtelingen met nadruk op integratie &
sensibilisatie met o.a. praattafels, kledingswap & een
eetfestijn. Welkom op het scoutsterrein van Tereken
vanaf 15u. Eetfestijn vanaf 19u (€ 16 voor volwassenen)

29 april 2018
Lied

Dit huis van hout en steen,
dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog een wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?
Welkom
Volgende zondag:
- We vieren samen met de Landelijke
Gilden de Kruisdagen: ter zegening van de
velden en gewassen en om al wat leeft te
eren en te eerbiedigen!
- Na de viering kan u iets gaan eten op het
schoolfeest van de Heilig-Hartschool.

Jezus zegt: 'Ik ben de ware wijnstok'.
En de mensen uit zijn tijd begrepen wat Hij zei:
Hij is iemand die beantwoordt
aan wat God verwacht en wil.
Als Jezus verder zegt: 'Jullie zijn de ranken.'
dan begrepen de mensen dat ook:
zij / wij kunnen pas echt iets van hun leven maken,
als wij leven in verbondenheid met Jezus en met God.
Als die verbondenheid er is,
zullen we goede vruchten dragen:
dan wordt niemand nog uitgesloten,
dan kan iedereen zich ontplooien
volgens zijn mogelijkheden,
dan zet men zich in voor het geluk van de ander.
Laten we luisteren naar die woorden van Jezus,
deze keer zoals Elly en Rikkert het voor ons zingen.

Evangelie

Johannes 15, 1-8
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
https://www.youtube.com/watch?v=avhtmed70Xw

Ik ben de ware wijnstok,
mijn Vader is de landman,
jullie zijn de ranken, dus blijf in Mij.
Want wie in Mij wil leven, die zal Ik leven geven.
Blijf in Mijn liefde, blijf in Mij.
Elke rank die zonder vrucht blijft neemt Hij weg.
Elke rank die vrucht draagt,
die snoeit Hij, zodat ze bloeien kan.
Ik ben de ware wijnstok,
mijn Vader is de landman,
jullie zijn de ranken, dus blijf in Mij.

Gebed
Graag wil ik met Jezus verbonden blijven, God,
en door Hem met U.
Gij zijt de oorsprong van mijn leven.
Bij U vind ik mijn wortels.
Jezus vormt de Wijnstok, gegroeid uit uw liefde.
En ik wil een rank zijn,
verbonden met die Wijnstok
en delend in dezelfde bron van Levend Water.
Laat het aan mij ook te zien zijn
dat ik in U geloof en bij U mijn vreugde vind.
Maak van mij een 'goed' mens
die de wereld inkleurt met liefde en hoop,
tederheid en vriendschap. Amen.
Lied

O Heer Jezus leer mij te blijven in U.
Ook als U gaat snoeien.
Ik weet dat het Uw liefde is.
Jezus leer mij te groeien in U.
Laat mij bloeien met alle levenskracht
die in U is.
Van U is de macht.
Van U is de glorie.
Van U is de heerlijkheid.
Ik ben de ware wijnstok,
mijn Vader is de landman,
jullie zijn de ranken, dus blijf in Mij.
Want wie in Mij wil leven, die zal Ik leven geven.
Blijf in mijn liefde,
blijf in Mij.

Gebed
Jezus leer mij te blijven in U,
ook als U gaat snoeien.
Ik weet dat het uw liefde is.
Jezus leer mij te groeien in U.
Laat mij bloeien met alle levenskracht
die in U is. Amen.
Daarom bidden wij verder om uw nabijheid:
Heer, Gij zijt de Grond waarin we geworteld zijn,
de sterke Wijnstok waarmee we verbonden zijn.
Op die manier geeft Gij ons uw liefde door.
Gij blijft bij ons
zodat wij die liefde verder kunnen doorgeven.
Christus, tijdens uw leven hebt Gij
U hebt verbonden met alle mensen,
Gij trok U de pijn en de miserie aan van mensen .
Gij blijft ook bij ons
om ons het lot van anderen aan te trekken.

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop:
het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Maar soms herinneren wij ons een naam,
een oud verhaal dat ons is doorverteld,
over een mens die vol was van uw kracht,
Jezus van Nazareth, een Jodenman.
Hij was, zoals wij zouden willen zijn:
een mens van God, een vriend, een licht,
een herder die niet ten eigen bate heeft geleefd
en niet vergeefs, onvruchtbaar is gestorven.
Tot zijn gedachtenis delen wij dit brood
om goed weten wat ons te wachten staat,
als wij leven, Hem achterna.
Zend daarom uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, geef ons vrede,
omwille van Jezus Christus. Amen.
Onze Vader
Vredewens
Wij bidden om vrede zodat mensen en volken
naar elkaar toe stappen en elkaar de hand reiken.
Wij willen blijven geloven in Gods visioen van vrede
dat wij kunnen waarmaken, hier en nu.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte die vrede.

Inleiding op de communie
Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan,
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.
Communie
Om in stilte te lezen Manu Verhulst

Heer, als andere zekerheden ons ontglippen,
realiseren we ons des te meer dat Gij er zijt,
dat Gij uw hand op onze schouder legt,
dat wij met U verbonden blijven
zoals een wijnrank met zijn wijnstok.
Lied

Dit huis dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
Onthul ons dan Uw Aangezicht,
uw Naam die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood dat Gij ons breekt.
Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.
Lezing

uit de eerste brief van Johannes
1 Johannes 3, 18-24
In deze brief helpt de apostel Johannes ons
om te kunnen leven in verbondenheid met God:
samengevat: niet liefhebben met woorden,
maar wel vanuit waarachtige daden.

Homilie
Bij wijze van homilie, laat Paus Franciscus ons zien,
hoe woord en daad samen gaan…

"Ik ben de wijnstok", zei Jezus.
Hij stond onder de bloeiende wingerd
aan de voorgevel van een huis.
De groene ranken slingerden zich
rond deur en vensters, wierpen zich op het dak
als om het hele huis te omhelzen.
Een uitbarsting van groen
en dat alles kwam voort uit een stugge stam.

Het gebeuren speelde zich onlangs af toen de Paus
een bezoek bracht aan de arme Corviale-wijk
in Rome. Enkele kinderen mochten de paus een
vraag stellen.
Toen de kleine Emanuel aan de beurt was,
werd hij door emoties overmand
en kon hij geen woord uitbrengen …
De rest ziet u in het filmpje.

"Ik ben de wijnstok", zei Jezus,
en Hij dacht aan de mensen
die Hem gevolgd waren.
Als zij Mij vasthouden
zullen zij vruchten dragen.
Hij zou hen het sap geven
van zijn woord en zijn liefde.
En zij zouden zich rond de
mensen slingeren
met de kracht van een omhelzing.

Te herbekijken op:
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/
aangrijpende-video-paus-troost-jongetje-dat-vaderverloor

Voorbeden
God,
Laat ons zijn zoals de kleine Emmanuel:
dat wij bij U durven komen
met onze vragen, onze angsten en twijfels.
Zend ons uw geest, Heer.

Laat ons zijn zoals Paus Franciscus:
dat wij, hen die het moeilijk hebben,
dicht bij ons laten komen, naar hen luisteren,
hen troosten en bemoedigen.
Gij kunt ons herscheppen.

Zend uw Geest ...

Laat ons zijn als Jezus:
dat wij elkaar leven en liefde geven.
Gij maakt de aarde nieuw.

Zend uw Geest ...

Laat ons zijn als de Landman, als U dus, God:
die snoeit en doet bloeien,
die levenskansen geeft,
in wiens leven wij geborgen mogen zijn.
Zend uw Geest en wij worden herschapen
en de hele aarde wordt nieuw.

Zend uw Geest …

Zend uw Geest van leven
voor allen die leven in gemis.
En wij vragen uw Geest van leven
voor hen die gestorven zijn (…).
Zend uw Geest,
dat zij worden herschapen

Zend uw Geest …

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in één God, de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.

Hij is voor ons mensen
en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel,
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft,
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt,
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige,
katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.
Offerande
We delen van onze gaven
zoals we ook brood en leven delen.

Gebed bij brood van leven Huub Oosterhuis
God, Gij weet wat er in ons, mensen, omgaat
aan hoop en twijfel, domheid,
drift, plezier en onzekerheid.
Gij peilt ons denken
Gij verstaat wat onzegbaar is
Gij toetst ons hart en Gij zijt groter dan ons hart,
op elk van ons houdt Gij uw oog gericht
en niemand of hij heeft een naam bij U.
En niemand valt, of hij valt in uw handen
en niemand leeft, of hij leeft naar U toe.
Maar nooit heeft iemand U gezien.
In dit heelal zijt Gij onhoorbaar.
En diep in de aarde klinkt uw stem niet
en ook uit de hoogte niet.
En niemand die de dood is ingegaan,
keerde ooit terug om ons van U te groeten.
Aan U zijn wij gehecht, naar U genoemd.
Gij alleen weet wat dat betekent, wij niet.
Wij gaan de wereld door met dichte ogen.

