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Openingslied: ‘Vol van verwachting’ (Gezangen voor Liturgie, lied 643)
Vol van verwachting zijn wij gekomen,
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.
Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.
Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Begroeting
V
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
A
Amen
V
De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God, en de gemeenschap van de
Heilige Geest, zij met u allen
A
En met uw geest
Welkom en Inleiding
V
Beste zusters en broeders in Christus,
we zijn hier samen in deze gebedsdienst om te bidden om eenheid onder christenen en
verzoening in de wereld…
Groet vanuit de H. Familiekerk
Gebed om vergeving
V
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’.
A
Heer, ontferm U over ons.
V

A
V

A

Heer Jezus, Vredevorst, ontsteek in ons het vuur van uw liefde zodat alle verdenking,
minachting en misverstanden in de kerk mogen ophouden. Laat de muren die ons scheiden
vallen.
Christus, ontferm U over ons.
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.
Heer, ontferm U over ons.

Loflied: Laudate omnes gentes (Liedboek, lied 117d)

Gebed

DIENST VAN HET WOORD
Lezing uit 1 Samuel 3, 2-10 en 19 (Nieuwe bijbelvertaling 2004)
Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer
zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. De godslamp was bijna
uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuel. ‘Ja’, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei:
‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar
slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli
en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn
jongen. Ga maar weer slapen.’ Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich
niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer
Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch
geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar
weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, Heer, uw dienaar
luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen, en de Heer kwam bij hem staan en riep net als de
voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’
Samuel groeide op. De Heer stond hem bij en bracht alles in vervulling wat Hij had voorzegd.
Lector: Dit is het woord van de Heer.
Allen : Wij danken God.
Antwoordpsalm: Psalm 96b, ‘Zing voor de Eeuwige, zing een nieuw lied’, in beurtspraak:
L
Verhaal dag aan dag zijn bevrijdende daden.
Gewaag onder de naties zijn gewicht.
Vertel alle volken over zijn wonderen.
A
[Refrein]:
Zing voor de Eeuwige, zing een nieuw lied!
Zing voor de Eeuwige, zing heel de aarde!
Zing voor de Eeuwige, zegen zijn Naam!
L
Want groot is de Eeuwige, alle lof waardig,
te duchten valt Hij boven alle goden uit.
De volken hebben goden: ijdele idolen!
Maar Hij, Hij is het die de hemel heeft gemaakt!
Majesteit en luister stralen van Hem af;
macht en glorie vullen zijn huis.
A
Refrein
L
Geef Hem, alle geslachten van de volken,
geef Hem, de Eeuwige, glorie en gewicht,
geef Hem de glorie, de glorie van zijn Naam.
Breng uw geschenken, treed zijn voorhof binnen.
Buig u voor Hem neer in uw feestgewaad.
Maak je klein voor zijn ogen, jij aarde!
Zeg onder de naties: als koning staat Hij op!
Vast is de wereld nu neergezet en nooit meer wankelt zij.
Hij zet de volken recht met zijn waarheid.
A
Refrein
L
De hemelen mogen zich ronduit verheugen.
De aarde mag losbarsten in gejuich
en daveren de zee, met al wat daarin is;
het veld, laat het blij zijn, met al wat het voortbrengt.

A
L

De bomen van het woud, zij jubelen het uit,
zij jubelen het uit voor de ogen van Hem.
Refrein
Want zie, Hij zal komen,
komen om recht te doen aan deze aarde,
om met gerechtigheid de wereld te richten:
alle volken in het spoor van zijn trouw!
Alle volken in het spoor van zijn trouw!

Evangelielezing: Johannes 15,1-17 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
(Uit eerbied voor het Evangelie gaan wij allen staan)
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt
snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die
niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen
als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in
hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt
weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur
gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en
het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht
dragen en mijn leerlingen zijn.
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als
je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden hebt en in
zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je
leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie
geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik
alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij
uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen,
blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb
elkaar lief.’
V
A

Dit is het woord van de Heer.
Lof zij U, Heer Jezus Christus
U bent het goede nieuws!

Lied: ‘Ik ben de wijnstok’, Gezangen voor liturgie, lied 621 (of zie: Liedboek, lied 656)
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.
Overweging
Lied: ‘Vlammen zijn er vele’ (Liedboek, lied 970, vers 1, 2 en 5)
1. Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn één in Christus.
2. Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus.
5. Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.
Geloofsbelijdenis (SAMEN belijden wij staande):
Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader vóór alle tijden,
God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
door wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemel
en is vlees geworden
door de heilige Geest, uit de maagd Maria
en is mens geworden,
die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is,
op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen.

En in de heilige Geest,
die de Heer is en levend maakt
die uitgaat van de Vader,
die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
En in één heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.
Mededelingen
Voorbede, met acclamatie (allen): God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.
Het Gebed van de Heer (Oecumenische tekst)
V.
Laten wij samen, één in Christus, de woorden die Hij ons heeft geleerd, bidden.
Allen: Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
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.
Vredegroet, met vredeslied: ‘Ubi Caritas’ (Liedboek, lied 568a)
Ubi Caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Daar waar vriendschap is, en liefde, daar waar aandacht is, daar is God met ons.
Zegenbede
Slotlied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (Liedboek, lied 416)
Ga met God en Hij zal met je zijn:
jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden, over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
tot wij weer elkaar ontmoeten, in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Muziek

