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# Blijf in mijn liefde

Ik ben de wijnstok (2018)
Openingslied: Innerlijk licht, o Jezus Messias (Taizé)
- Agnes Lameire

Woord van welkom

V De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen (2 Kor. 13, 13)
A En ook met u

Jezus heeft het
over de wijnstok
en de ranken die
een rijke oogst
aan vruchten opleveren. Hij tekent
zijn Vader als de
wijnbouwer die er
liefdevol op toeziet dat er geen
wilde ranken tussen de vruchtbare zouden nestelen. Elke rank die geen vrucht
draagt, snijdt Hij af; de andere zuivert Hij zodat die nog meer
vruchten zouden dragen en voor een rijke oogt kunnen zorgen.
'Ik ben de wijnstok,' zegt Jezus, 'en jullie zijn de ranken.' ‘Ik ben’
is een typische uitdrukking van Jezus bij de evangelist Johannes. Zo schreef hij ook over: ‘Ik ben het licht’, ‘Ik ben het levend
water’, ‘ Ik ben het brood dat leven geeft ‘, ‘Ik ben de goede herder’ Stuk voor stuk ‘woorden’ die duidelijk maken dat, wie met
Jezus verbonden leeft, niet aan de dood zal worden prijsgegeven. Bijbeldeskundigen menen dat Johannes het stukje over de
wijnstok heeft toegevoegd een tijd nadat Hij zijn evangelie geschreven had. Waren er gedoopten die hadden afgehaakt? Verbeelden zij misschien de afgescheurde ranken die geen vrucht
meer dragen? Zelf leefde Jezus intiem verenigd met God, de
Vader die Hij Abba noemde. De vrucht van die eenheid was
een mateloze liefde voor elke mens. Laat dit vandaag een oproep zijn om, als ranken aan de wijnstok met Jezus verbonden,
vruchten te dragen. Om christenen te zijn met een open oog en
een warme hand voor wie het koud heeft, hopeloos is en eenzaam doorheen de dagen gaat.
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Het verhaal van St. Patrick
Patricius (Engels: Saint Patrick; geboren rond 390? – gestorven
nabij Downpatrick, 17 maart 461) was een RomeinsBritse missionaris, bisschop en is heilig verklaard. Hij was actief
in de vijfde eeuw. Van het begin van zijn activiteiten, noch van
zijn geboorte zijn exacte gegevens bekend.

Gebed om ontferming

Patricius zou geboren zijn in Romeins Britannia. Er zijn twee
boeken van Patricius' hand, de Belijdenis en de Brief aan de soldaten van Coroticus. Daarin wordt duidelijk dat hij als jongen van
16 door Ierse heidenen als slaaf naar het eiland gebracht werd.
Daar werd hij schaapherder en leerde Iers. Door een visioen kon
hij vluchten en keerde hij naar zijn ouders terug.
Hij volgde de priesteropleiding in het Franse Auxerre, het toenmalige Gallië. Paus Celestinus I (422-432) gaf hem in 431 de opdracht het heidense Ierland te kerstenen. Hij keerde naar het eiland terug om op de meest afgelegen plekken, waar nog nooit
een prediker gezien was, het christendom te brengen. Zijn vroegere leraar, bisschop Germanus van Auxerre, wijdde hem tot
eerste bisschop van Ierland . Hij had het niet gemakkelijk. De
katholieke Britten minachtten hem vanwege zijn lage
afkomst en de Ieren hem wantrouwden omdat hij een
vreemdeling was. Halverwege de 5e eeuw vestigde hij zijn bisschopszetel in Armagh. Hij zou honderden kerken hebben gesticht. Hij overleed in of na 461.
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Lofprijzing

Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn
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Een teken van vrede delen met elkaar

Gebed
In Christus blijven: de eenheid van de hele persoon

De vreugde van ons hart is in God

Mededelingen
Zending en zegen
De zegen van St. Patrick

De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u
om u te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.
De Heer zij onder u
om u op te vangen als u dreigt te vallen
De Heer zij in u
om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u
om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen.
nu en altijd.
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Wij zijn geroepen om Gods genezende en verzoenende liefde
uit te dragen. Dit werk kan alleen maar vruchtbaar zijn als wij in
God blijven, als ranken van de ware wijnstok Jezus Christus.
Hoe meer wij tot God naderen, hoe dichter wij ook tot elkaar
zullen komen.

Moment van stilte
DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing Genesis 12, 1-4
De roeping van Abram
De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap
en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u

tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen,
en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.
Toen ging Abram, zoals de Here tot hem gesproken had, en Lot
ging met hem; en Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit
Haran trok.

Onze Vader
Laten we samen
bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
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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Voorbede

Tussenlied: Door de wereld

God van leven, U heeft ieder mens naar Uw beeld en gelijkenis geschapen. Wij prijzen U voor het geschenk van een veelheid aan
culturen en volken, geloofsuitingen en tradities. Schenk ons de
moed om altijd op te staan tegen onrecht en haat op grond van ras,
achtergrond, geslacht en religie. Overwin in ons de angst voor
mensen die niet hetzelfde zijn als wij.

Here God, wij zijn vervreemDoor de wereld gaat een woord
den,
en het drijft de mensen voort:
door te luist' ren naar Uw stem.
"Breek uw tent op, ga op reis,
Breng ons saam met Uw ontnaar het land, dat Ik u wijs."
heemden,
naar het nieuw Jeruzalem.
Here God, wij zijn vervreemden,
Door de wereld gaat een woord
door te luist' ren naar Uw stem.
en het drijft de mensen voort:
Breng ons saam met Uw ont"Breek uw tent op, ga op reis,
heemden,
naar het land, dat Ik u wijs."
naar het nieuw Jeruzalem.

Gezongen antifoon:
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
Die mij hebt gezien, eer ik werd geboren
Barmhartige God, U heeft ons in Christus laten zien dat wij één zijn
in U. Leer ons om vanuit deze eenheid in de wereld te leven, zodat
het mogelijk is dat gelovigen met verschillende achtergronden, in
verschillende landen, naar elkaar kunnen luisteren en in vrede
zullen leven.
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
Die mij hebt gezien, eer ik werd geboren
Jezus, U kwam in de wereld en deelde in alles ons menszijn. U kent
de moeiten van het leven en de mensen die op zoveel verschillende
manieren lijden. Beweeg ons door uw Geest van ontferming om onze tijd, ons bezit en ons leven te delen met alle mensen die in nood
verkeren.
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
Die mij hebt gezien, eer ik werd geboren
Heilige Geest, U hoort de woede van uw gewonde schepping en de
kreet van allen die lijden onder de klimaatverandering. Leid ons
naar een nieuwe manier van leven, opdat wij als deel van uw schepping mogen leren om in harmonie te leven met alles wat U
geschapen heeft.
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
Die mij hebt gezien, eer ik werd geboren
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Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem
aan,
laat ook hem het woord verstaan.
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.
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Evangelielezing: Johannes 15, 5-9

Geloofsbelijdenis van Nicea

De ware wijnstok

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, uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
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 met de Vader en de Zoon
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.

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in
hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets
doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is
verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij wor-

den verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven,
vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn
Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.
Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft
in mijn liefde.

Overweging

Akoestische muziek
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