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Na binnenkomst 

SL: In de hectiek van onze samenleving vóór corona was er 

weinig ruimte voor stilte. 

De stilte die door de pandemie over de samenleving viel, 

wierp veel mensen op zichzelf terug en heeft veel leed 

berokkend. Maar ook gaf de pandemie een aanzet om naar 

elkaar om te zien en stil te staan bij de economische ratrace 

waar we zo gemakkelijk in meegaan. Vaak zien wij bidden als 

iets wat wij doen, een activiteit van onszelf. Maar nu worden 

wij uitgenodigd om van binnen stil te worden, ons af te keren 

van alle lawaai, van de zorgen in ons leven, en onze 

gedachten los te laten. In deze stilte zal God aan het werk 

gaan. Wij hoeven alleen maar in Gods liefde te blijven, te 

rusten in hem. 

SL: Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde 

gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht ja 

tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van Zijn 

handen. 

Allen: Amen 

SL: Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus 

de Heer en van de Heilige Geest. 

Allen: Amen 

Stilte 

Bemoediging 

SL: Gods grote verlangen is verwoord door Jezus: dat wij tot hem 

komen en in hem blijven. Onvermoeibaar wacht Hij op ons. 

Hij hoopt dat wij, één met hem in liefde, vruchten zullen 

dragen die leven brengen. Maar omdat ‘de anderen’ vaak zo 

anders zijn, kunnen we geneigd zijn ons terug te trekken in 
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onszelf en alleen te zien wat ons scheidt. Laten we dan 

luisteren naar hoe Christus ons oproept in zijn liefde te 

blijven en daardoor veel vrucht te dragen. 

Laten wij in vrede bidden: 

Heer van de wijngaard, die vol liefde voor ons zorgt, 

U roept ons op om de schoonheid te zien van elke rank die 

aan de wijnstok groeit, 

de schoonheid van ieder mens. 

Toch kunnen de verschillen in anderen ons bang maken; 

dan trekken wij ons terug, laten wij ons vertrouwen op U los, 

en worden wij vijandig. 

Kom, en richt ons hart weer op tot U. 

Laat ons leven uit uw vergeving, zodat wij samen kunnen zijn 

en uw naam prijzen. 

Openingslied: Liedboek 275/ GLV 456 Heer onze Heer…  

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 

2. Gij zijt niet ver van wie u aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens'lijk in ons midden, 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft u ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven dat 

Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

4. Gij zijt in alles diep verscholen 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 
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Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouw. 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. Blijf 

zo genadig met ons bezig, tot wij in 

U volkomen zijn. 

Kyriegebed 

JS: Heilige Geest, U schept en herschept de kerk op alle plaatsen. 

Kom en fluister ons het gebed in, dat Jezus aan de vooravond 

van zijn lijden  tot zijn vader richtte: ‘dat zij allen één zijn…. 

opdat de wereld zal geloven’. 

Allen: HEER, ONTFERM U 

JS: Heer Jezus, Vredevorst, ontsteek in ons het vuur van uw 

liefde, zodat alle verdenking, minachting en misverstand in de 

kerk mogen ophouden. Laat de muren die ons scheiden 

vallen. 

Allen: HEER, ONTFERM U 

JS: Heilige Geest, Trooster van alle mensen, stel ons hart open 

voor vergeving en verzoening en breng ons terug van onze 

dwaalwegen. 

Allen: HEER, ONTFERM U 

JS: Heer Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons 

eenvoudig van geest,  zodat wij uw onverwachte genade 

kunnen verwelkomen. 

Allen: HEER, ONTFERM U 

JS: Heilige Geest, laat alle mannen, vrouwen en kinderen die 

vervolgd worden om hun trouw aan het evangelie nooit in de 

steek. Geef hen kracht en moed, en ondersteun wie hen 

helpen. 

Allen: HEER, ONTFERM U 
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Lied: Laudate omnes gentes 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 

Lofprijzing 

SD: U die ons roept om U te loven hier op aarde: Glorie aan U! 

JS: U die ons roept om U te loven hier op aarde: Glorie aan U! 

SD: Wij zeggen uw lof midden in de wereld, onder alle volken. 

JS: Wij zeggen uw lof in uw schepping, onder al uw schepselen. 

SD: U die ons roept om U te loven hier op aarde: Glorie aan U! 

JS: Wij spreken uw lof te midden van lijden en tranen. 

SD: Wij spreken uw lof te midden van wat beloofd is en wat 

bereikt is. 

JS: U die ons roept om U te loven hier op aarde: Glorie aan U! 

SD: Wij spreken uw lof op plaatsen van conflict en misverstand. 

JS: Wij spreken uw lof op plaatsen van ontmoeting en 

verzoening. 

SD: U die ons roept om U te loven hier op aarde: Glorie aan U! 

JS: Wij spreken uw lof te midden van kloven en verdeeldheid. 

SD: Wij spreken uw lof te midden van leven en dood, 

JS: waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wordt geboren. 

SD: U die ons roept om U te loven hier op aarde: Glorie aan U! 

JS: U die ons roept om U te loven hier op aarde: Glorie aan U! 

  



 

- 5 - 

Lied: Grote God wij loven U 

1. Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken. 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart ten allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

2. Alles wat U prijzen kan, 

U, de eeuw’ge ongeziene. 

Looft uw liefd’ en zingt er van, 

alle eng’len die u dienen, 

roepen U nooit lovensmoe, 

heilig, heilig, heilig toe. 

3. Heer, ontferm U over ons, 

open uwe Vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen! 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 

laat ons niet verloren. 

Openingsgebed (JS) 

 

Evangelie  (Johannes 15: 1-17) 
  (Willibrordvertaling 1995) 

JS: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. 

Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die 

weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij, 

zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. 

Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd 

heb. Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik, want 
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zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar 

alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen ook 

jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden blijft. 

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij 

verbonden blijft - zoals Ik met hem - draagt rijkelijk vrucht, 

want los van Mij kunnen jullie niets. Wie niet met Mij 

verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank: ze 

verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar 

ze verbranden. Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn 

woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt, en het valt je 

ten deel. Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk 

vrucht dragen en jullie je mijn leerlingen betonen. 

Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen, heb Ik 

jullie liefgehad. Blijf in die liefde met Mij verbonden. Als je 

mijn opdracht ter harte neemt, zul je in liefde met Mij 

verbonden blijven, zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader 

ter harte heb genomen en met Hem in liefde verbonden blijf. 

Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken 

van mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te 

maken. Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met 

de liefde die Ik jullie heb toegedragen. De grootste liefde die 

iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn 

leven voor hen geeft. Mijn vrienden zijn jullie, maar dan 

moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag. Voor Mij zijn 

jullie geen dienstknechten meer: een knecht heeft geen 

begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem Ik jullie, 

omdat Ik alles heb meegedeeld. Niet jullie hebben Mij 

uitgekozen: nee, Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de 

taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten 

die blijven zijn. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij 

zal het je geven. Dat draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt. 
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Vredegroet 

JS: De Heer roept ons op om onderling één te zijn. 

 Hij geeft ons zijn vrede en nodigt ons uit die te delen. 

 laten wij een teken van zijn vrede met elkaar uitwisselen. 

Overdenking (SD) 

Stilte 

Muziek 

Lichtritueel  
(aansteken van devotiekaarsjes aan de Paaskaars, met gebedsintentie …) 

Voorbeden  voorbeden telkens beantwoord door Allen met 

gesproken respons 

…. 

Allen: GOD VAN VREDE, GOD VAN LIEFDE, IN U VINDEN WIJ HOOP. 

 

Allen: ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT 

UW NAAM WORDE GEHEILIGD, 

UW KONINKRIJK KOME, 

UW WIL GESCHIEDE 

OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD, 

EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 

ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 

EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 

MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 

EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID 

IN EEUWIGHEID. AMEN 
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Slotgebed 

SL: Heer Jezus, 

U die gebeden heeft dat allen één zouden zijn, 

wij bidden U voor de eenheid onder de christenen, 

zoals U het wilt, en op de manier die U wilt. 

Moge uw Geest ons geven 

dat wij de pijn van de scheiding ervaren, 

dat wij onze schuld erkennen, 

en dat wij mogen hopen over alle hoop heen. Amen. 

Zegen 

Alle voorgangers: 

De Levende zegene en behoede u 

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede. 

Allen: Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons genadig. 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede. 

SL: Zegene u de levende en almachtige God, 

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Allen: Amen. 

Slotlied Liedboek 601/ GVL 489 Licht dat ons aanstoot in de morgen 

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen zo 

zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 
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en doelloos en onvindbaar zijn. 

2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of 

ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen zo- 

lang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 
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Tekst waarmee de zusters van Grandchamp elke ochtend hun dag 

beginnen, en die misschien op enig moment (in het gezin) 

gezamenlijk gebeden kan worden: 

 

Bid en werk, opdat Gods koningschap zichtbaar zal zijn. 

Laat het Woord van God leven blazen in je werken en rusten, de hele 

dag door. 

Koester de innerlijke stilte in alles wat je doet, 

want zo ben je thuis bij Christus. 

Word vervuld met de Geest van de zaligsprekingen: 

vreugde, eenvoud en barmhartigheid. 

 

Prie et travaille pour qu’Il règne 

Que dans ta journée labeur et repos soient vivifiés par la Parole de 

Dieu 

Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ 

Pénètre-toi de l’esprit des Béatitudes: joie, simplicité, miséricorde 

 


