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Aanwijzingen voorafgaand aan de viering
Openingslied

Refrein:

Christus die verrezen is, doet ons samenkomen.
't Maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.
Broeders, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus brak de slavernij, brak de donkere dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.

Refrein:

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven.
't Maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.
Refrein:

Kruisteken en begroeting

Woord van welkom
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Kyrie-litanie
Heer Jezus koning en gezalfde Gods,
Heer Jezus, hogepriester, knecht van God,
Heer Jezus, woord en evenbeeld van God,
Heer Jezus, licht en aangezicht van God,
Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God,
Heer Jezus, onze broeder, onze God,
Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
Lofzang: Het lied in de vuuroven
Looft de Heer, al wat gemaakt is prijst zijn Naam,
verheft Hem voor eeuwig, dankt voor uw bestaan.
Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang.
Zingt als rivieren mee voor God: Hij leve lang.
Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur,
gij wolken en dromen, nachten, dag en duur.
licht en donker, dood en leven, wereld mensenzaad,
weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad
Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw,
de slang en de vis, de vogel en de leeuw.
geesten in de hemel en gij mensen met uw stem:
gelooft Hem op zijn woord, dat gij bestaat in Hem.
Looft Hem in uw zonde, looft Hem kwaad en goed.
Looft Hem, die zijn Woord in u mensen worden doet.
Looft uw God en Vader, die zijn Geest geschonken heeft.
Looft Hem omdat gij zijt, ja looft Hem, want Hij leeft.
Openingsgebed
Lezing uit de handelingen van de apostelen
Hand. 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
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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. Dezen
probeerden hem te vermoorden. Toen de broeders dit te
weten kwamen, brachten ze 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.
Tussenzang Psalm 22
Voor heel de menigte zal ik U prijzen.
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.
Voor heel de menigte zal ik U prijzen.
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.
Voor heel de menigte zal ik U prijzen.
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.
Voor heel de menigte zal ik U prijzen.
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Lezing Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes.
(1 Joh. 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.
Vers voor het evangelie
(Joh. 15, 4.5b)
Halleluja, halleluja, halleluja !
Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer, wie in Mij blijft, die
draagt veel vrucht.
Halleluja, halleluja, halleluja !
Lezing uit het evangelie volgens Johannes (Joh. 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 dankzij 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.
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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.
Acclamatie
U komt de lof toe, U het gezang,
U Alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Overweging:
Geloofsbelijdenis
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;
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de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.
Voorbeden
Na iedere bede zeggen wij:
‘Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons!’
Offerandegang / Collecte
Uw gift voor de collecte kan u, onder vermelding van
‘Collecte 2 mei’, overmaken op onderstaande rekening:
NL15 ABNA 0574 1378 58
t.n.v. RK parochie Assen
Offerandelied
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.
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.
Bereiding van de gaven
Gebed over de gaven
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Prefatie
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
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 teniet gedaan; 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 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.
Het eucharistisch gebed
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 Emmaüs 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:
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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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
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 ons, Vader, de weg naar U 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 de
paus Franciscus en onze bisschop Cornelis . 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
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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 van God, die Gij hebt
verheerlijkt, de heiige Franciacus, 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.
Amen.
Gebed des Heren
Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn
goddelijk Woord onderricht durven wij zeggen:
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.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in
onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
altijd 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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid.
Vredewens
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze
zonden maar op het geloof van uw kerk;
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.
Gij, die leeft in eeuwigheid. Amen.
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De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Breken van het Brood
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
Communie / orgelspel
Gebed geestelijke communie
Heer Jezus,
ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee Gij mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu niet mogelijk.
Daarom bid ik:
aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U,
mijn Heer en mijn God.
Amen.
Communiezang
U kennen, uit en tot U leven,
verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
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Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.

(Joh.15:1-8)

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid,
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis,
Uw kerk die in de wereld is.
Slotgebed
Mededelingen
Zegen en wegzending
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.
Slotlied
"Ik groet u vol genade", sprak d'engel Gabriël,
de bron van uw genade is God, Emmanuel.
Want onder alle vrouwen zijt bij gebenedijd;
gelukkig die aanschouwen in dank uw heerlijkheid.
En meer nog zij gezegend de vrucht van uwe school;
door Hem zijn wij genezen van een volkomen dood.
Gods moeder, wil ons horen: bid dat wij zondaars groot
voor God niet gaan verloren in 't uur van onze dood.
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