PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Ruimte voor velen…
Eucharistieviering op zondag 10 mei 2020
Vijfde zondag van Pasen – Moederdag
Voorganger: pastor Melvin Tharsis, SVD
Muziek en zang: Bas van Houte, Anjo IJlst en Fredy van Dalsen

Voorwoord
Nu de kerken zijn gesloten vanwege het Corona-virus zoeken we
naar wegen van verbondenheid.
Op de zondagen vanaf Palmzondag worden er besloten vieringen
gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng
vanuit de verschillende deelgemeenschappen.
Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube via de website
van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten
en gebeden bent.
Alle goeds, pastoraal team
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Ruimte voor velen…
Eucharistieviering op zondag 10 mei 2020
Vijfde zondag van Pasen - Moederdag
Openingslied Al heeft Hij ons verlaten ( GvL 403)
1.

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Openingstekst
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
want wonderen heeft Hij verricht:
ten aanschouwen van de volkeren
heeft Hij zijn gerechtigheid geopenbaard. Alleluia.
Begroeting en inleiding
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
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Schuldbelijdenis
Worden wij aan het begin van deze viering stil
en vragen wij God en elkaar om vergeving…
Gij die ons als levende stenen voegt
in de bouw van de geestelijke tempel:
Heer, ontferm U over ons.
Gij die de weg, de waarheid en het leven zijt
door wie wij toegang hebben tot de Vader:
Christus, ontferm U over ons.
Gij die naar het huis van de Vader zijt gegaan
om daar een plaats voor ons te bereiden:
Heer, ontferm U over ons.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
Lofzang: Eer aan God
Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
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Gebed
God, Gij hebt ons verlost
en tot uw geliefde kinderen aangenomen.
Zie in uw goedheid naar allen die Gij als een vader bemint.
Geef hun die in Christus geloven, de ware vrijheid
en het erfdeel in het eeuwig leven.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing: uit de Handelingen der apostelen (6,1-7)
Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam, begonnen de
Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse
ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. De twaalf riepen nu de
leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: “Het past niet dat wij het woord
Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit,
broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van goede faam, vol geest en
wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf
zullen blijven wijden aan het gebed en de bediening van het woord.” Dit
voorstel vond in stemming bij de gehele vergadering en zij kozen Stefanus,
een man vol geloof en heilige Geest, Filippus, Próchorus, Nikánor, Timon,
Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Dezen werden aan de
apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen oplegden. Het woord
Gods breidde zich uit en het aantal leerlingen in Jeruzalem vermeerderde
sterk; ook een groot aantal priesters gaf zich gewonnen aan het geloof.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Tussenzang: Psalm 117 (1) (GvL)
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja.
1.

Volkeren, looft de Heer,
bezingt Hem, heel de wereld.
Want machtig voor ons is zijn genade,
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja.
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2.

Glorie aan de Vader almachtig,
aan zijn Zoon Jezus Christus, de Heer,
aan de Geest, die ons bij staat en helpt,
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja.
Tweede lezing: uit de eerste brief van de apostel Petrus (2,4-9)
Dierbaren, treedt toe tot de Heer, de levende steen, door de mensen
verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat ook
uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel.
Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig
zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: “Ik leg in
Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op Hem
vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld.” Kostbaar, dat geldt voor u die
gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt: “De steen die de bouwers hebben
afgekeurd, die is de hoeksteen geworden,” maar ook “een steen waaraan
zij zich stoten, een rots waarover zij struikelen.” Zij stoten zich, omdat zij
het woord weigeren te gehoorzamen; en daartoe waren zij ook bestemd.
Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een
heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te
verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn
wonderbaar licht.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Vers voor het evangelie Alleluia II 5e zondag van Pasen
Alleluia. Christus resurgens ex mortuis,
iam non moritur:
mors illi ultra non dominabitur.
Vertaling:
Alleluja. Christus, eenmaal van de doden verrezen,
sterft niet meer;
de dood heeft geen macht meer over Hem.
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Evangelie: volgens Johannes (14,1-12)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Laat uw hart niet verontrust
worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader
is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd,
want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben
heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te
nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik
heenga en ook de weg daarheen is u bekend.” Tomas zei tot Hem: “Heer,
wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?”
Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen,
zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.”
Hierop zei Filippus: “Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.” En
Jezus weer: “Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie
Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader?
Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden
die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend
in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is
in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja,
grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Acclamatie U komt de lof toe ( GvL 265)
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Korte overweging
Beste zusters en broeders in Jezus Christus.
God weet wat in ons hart is. Alles wat Hij zegt troost ons. Alles wat Hij
doet troost ons. In ons leven kunnen wij niet altijd met onze woorden
uitspreken wat we in ons hart voelen. Het is echt lastig. Maar God weet
wat we in ons hart voelen en Hij troost ons door Zijn woorden. Hij doet
alles op tijd, want Hij is liefde. Zijn Zoon en onze Heer Jezus is altijd bij
ons. Zijn woorden zijn de troostende woorden. Jezus zegt aan zijn
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leerlingen: “Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God,
gelooft ook in Mij.” Jezus weet wat zijn leerlingen in hun harten voelen.
Ongeveer drie jaar is Jezus bij zijn leerlingen en Hij praat over alles wat er
gaat gebeuren. Ten eerste: “De Mensenzoon moet overgeleverd worden in
handen van zondaars, gekruisigd worden en op de derde dag weer
opstaan”(Lucas 24:7). Ten tweede: “Een van jullie zal Mij overleveren”
(Johannes 13:21). Ten derde, zegt Jezus tegen Petrus: “ Waarachtig, Ik
verzeker je: wanneer de haan kraait, zal je Me driemaal verloochend
hebben. Nadat ze dit gehoord hebben, worden ze onrustig. Daarom zegt
Jezus tegen zijn leerlingen: “Laat uw hart niet verontrust worden. Gij
gelooft in God en gelooft ook in Mij.” In deze coronacrisis zegt Jezus
tegen ons: “Laat uw hart niet verontrust worden, Gij gelooft in God en
gelooft ook in Mij.” Op dit moment vragen velen: “God waar ben je?
Een week geleden heb ik een gebed gelezen, geschreven door Erik Galle.
Een Vlaams priester.
Als wij U vragen God, waar Gij zijt te midden van de eenzaamheid en de
pijn, te midden van de vragen en de angst, in de koorts van de
onzekerheid, dan is uw antwoord verrassend eenvoudig. Gij zegt dat Gij
niet komt, omdat Gij er al zijt. Dat Gij altijd in ons verblijft, dat wij het
vlees zijn van uw vlees, omdat wij uit U zijn geboren. Onze pijn is uw
pijn, ons leed het uwe. De lijdensweg van uw Zoon, is het krachtigste
teken dat nabijheid in het lijden U altijd menens is geweest. Spreek tot ons
hart woorden van troost. Schenk ons lichaam kracht en moed. Maak dat
uw Geest ons optilt en ons binnenbrengt in de gemeenschap die Gij zelf
zijt Vader, Zoon en Geest. Wees Gij ons thuis, verbind ons met zovelen.
Verder zegt Jezus tegen zijn leerlingen:” Voorwaar ik zeg u; wie in mij
gelooft, zal ook zelf de werken doen die ik doe. Ja, grotere dan die zal hij
doen, omdat Ik naar de Vader ga.” De leerlingen van Jezus hebben de
grotere werken gedaan met het geloof in Jezus. Zij zijn naar verschillende
landen gereisd om Jezus en zijn werk te verkondigen. Vandaag zijn we
uitgenodigd om in deze tijd te blijven bidden voor iedereen in de wereld
met het geloof in Jezus. Want Jezus zegt: “Wat jullie zullen vragen in mijn
naam, zal Ik doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. Als jullie
Mij iets zullen vragen in mijn naam, dan zal Ik het doen” (Johannes14:1314). Amen.
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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;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.
Voorbede
Als Gods eigen volk richten wij onze gebeden tot Hem,
voor allen die Gods hulp nodig hebben…
Voor alle priesters en diakens; voor alle pastoraal werkers:
dat zij de weg begaanbaar maken voor allen die zoeken te geloven
en dienstbaar zijn aan allen die in nood zijn
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor alle moeders die liefde schenken aan hun kinderen;
voor wie geen moeder zijn geworden,
maar wel anderen zorgzaam nabij zijn:
dat zij waardering mogen ondervinden.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
-9-

Voor allen die arm zijn of onderdrukt worden;
voor mensen die eenzaam zijn:
dat mensen uit hun omgeving zich hun lot aantrekken.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor onze geloofsgemeenschap:
dat wij de eenheid bewaren en elkaar aanvullen
als levende stenen van Gods tempel.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor alle mensen die wereldwijd
slachtoffer zijn van het coronavirus
en voor allen die patiënten met hun zorg
en deskundigheid begeleiden.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
(Eigen intenties)
Barmhartige God,
in uw huis is ruimte voor velen
en uw Zoon heeft daar voor ons reeds een plaats bereid.
Leid ons veilig op de weg die Hij ons wijst:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Offerandelied Psalm 66, 1-2.16
Iubilate Deo, universa terra: psalmum dicite nomini eius:
venite et audite, et narrabo vobis, omnes qui timetis Deum, quanta fecit
Dominus animae meae, alleluia
Vertaling
Jubelt voor God, alle landen der aarde, bezingt de heerlijkheid van zijn
Naam; komt dan, godvrezenden, luistert naar mij, ik zal verhalen wat Hij
mij gedaan heeft, alleluja.
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Bereiding van de gaven
Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. Uit Uw milde hand hebben
wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het
werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen.
Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben
wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard,
het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen.
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door
God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven
Heer, door de heilige uitwisseling van gaven in dit offer
laat Gij ons delen in het ene, hoogverheven goddelijk leven.
Wij bidden U:
Geef dat wij, als ingewijden in uw waarheid,
een leven leiden dat U waardig is.
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.
Prefatie IV van Pasen
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
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vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor
ons geslacht.
Wat oud was is tenietgedaan; 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 de krachten die U
loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
Heilig
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.
Eucharistisch gebed II C
Gij zijt waarlijk heilig Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze
gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot
Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij
het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen
met deze woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
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.
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de
dood des Heren, totdat Hij komt.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood
en de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig keurt om voor
uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het
Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige
Geest worden vergaderd tot één enige kudde.
Denk toch Heer, aan uw Kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde
volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en Johannes onze
bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der
verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan
en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U: ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met Maria, de
Moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen
en alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden
worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren, door Jezus
Christus, uw Zoon.
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.
Onze Vader
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.
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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.
Vredesgebed en vredewens
Jezus roept ons op om in zijn voetspoor te treden
en te doen zoals Hij gedaan heeft.
Door daden van waarachtige liefde
Kunnen wij gestalte geven aan vrede.
Daarom bidden wij…
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.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
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Uitnodiging tot de communie
Als kinderen van éénzelfde Vader
worden wij genodigd om steeds meer te gaan lijken op Hem:
het Lichaam van Jezus, onze verrezen Heer.
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 spréék en ik zal gezond worden…
Gebed bij de ‘geestelijke communie’
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U, verlaat mij nooit meer.
Ave Maria van J. Haagh
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus Fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
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Gebed na de communie
Heer, door deze communie zijn wij met Christus verbonden
als ranken met de wijnstok.
Wij vragen U
dat wij met Hem verenigd blijven
en vruchten dragen van geloof en liefde.
Door Christus onze Heer. Amen.
Slotgedachte
een tekst van Dietrich Bonhoeffer, Duits theoloog en verzetsstrijder,
die in april 1945 in concentratiekamp Flossenbürg is vermoord’

Daad
Niet zomaar wat, maar het goede
wagen en doen.
Niet blijven zweven tussen mogelijkheden.
Wees moedig,
maak handel en wandel concreet.
Vrijheid woont niet in de vlucht der
gedachten, alleen in de daad.
Laat angst en aarzeling los,
ga naar buiten
waar de storm woedt van de tijden,
slechts gedragen door Gods gebod
en je geloof.
Dan zal de vrijheid je geest juichend
ontvangen.
Dietrich Bonhoeffer, juli 1944

Zending en zegen
Vandaag werden wij opgeroepen om,
als volgelingen van Jezus,
de weg te gaan die Hij ons is voorgegaan.
Wij worden uitgedaagd om door waarachtige liefde
te bouwen aan een huis waar God kan wonen.
Daartoe worden wij gezonden als levende stenen,
om te bouwen aan Gods Rijk op aarde.
- 16 -

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Heer, laat uw gelovigen voortdurend de vruchten plukken
van de sacramenten van het paasfeest
en verlangend uitzien naar het komende geluk;
help hen trouw te blijven aan de genade van het doopsel
om langs deze weg het eeuwig leven binnen te gaan.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Slotlied: De Heer is waarlijk opgestaan ( GvL 424)
1. De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia!
Nu breekt de nieuwe lente aan, Alleluia!
Want Jezus, onze Koning groot, Alleluia!
Verrees in glorie van de dood, Alleluia!
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
2. Gij die de Vorst van vrede zijt, Alleluia!
De schepping is om U verblijd, Alleluia!
De morgen van de eerste dag, Alleluia!
Zijt Gij verrezen uit Uw graf, Alleluia!
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
3. De Heer herwon zijn heerschappij, Alleluia!
Hij maakt ons in Zijn liefde vrij, Alleluia!
Hij roept ons naar Zijn paradijs, Alleluia!
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, Alleluia!
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
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Gebed bij de beproeving door het corona-virus
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
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Viert u mee via YouTube en mist u de collecteschaal? De parochie is blij als u een
bijdrage overmaakt naar het bankrekeningnummer van uw deelgemeenschap, of, voor
de parochianen van de Liduinabasiliek, digitaal doneert via de Givt-app. Het
bankrekeningnummer vindt u op de website van uw deelgemeenschap.
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