PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Met een milde blik
Eucharistieviering op zondag 19 juli 2020
(16e zondag door het jaar A)
Voorganger: Pastor Melvin Tharsis
Muziek: Jan Michael Koekebakker
Zang: Saskia Manga Owona en Christel van Berkel

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

Met een milde blik
Eucharistieviering op zondag 19 juli 2020
(16e zondag door het jaar A),
Openingslied: Zingt van de Vader (GvL 381)
1. Zingt van de Vader die in den beginnen
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:
houdt Hem in ere!
2. Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
Houdt Hem in ere!
3. Zingt van de Geest, adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houdt Hem in ere!
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.
Kyrie: GvL 211
1.

Bidden wij met geloof in ons hart
tot de Vader van hemel en aarde,
dat Hij de wereld bewaart
als het werk van zijn handen:
luister, Heer, ontferm U over ons.

2.

Bidden wij met geloof in ons hart
tot zijn Zoon, Jezus Christus de heiland,
dat Hij allen die hongeren voedt
als het brood van de hemel:
luister, Heer, ontferm U over ons.
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3.

Bidden wij met geloof in hart
tot de heilige Geest de helper,
dat alles zal worden herschapen
in het licht van Gods aanschijn:
luister, Heer, ontferm U over ons.

Klein Gloria (Sela)
Glorie aan God, onze Vader.
Glorie aan Christus onze Heer.
Glorie aan de Geest van genade.
Drie-enig God aan U de eer!
Wij eren de Naam van onze God,
die van het begin en voor altijd geprezen wordt.
Geprezen is uw naam. Geprezen is uw naam!
Amen
Gebed
Heer God,
uw wijsheid en goedheid
en uw mateloos geduld gaan alle begrip te boven.
Wij bidden U:
bevrijd ons van kleinmoedigheid.
Geef ons geduld met onszelf en met elkaar
in het vertrouwen dat Gij alles ten goede leidt.
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 het boek der Wijsheid (12,13.16-19)
Naast U is er geen andere God,
die zorg draagt voor alles,
geen andere God, voor wie Gij waar zoudt moeten maken,
dat Gij niet onrechtvaardig hebt geoordeeld.
Uw macht is de grond van uw rechtvaardigheid,
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en omdat Gij over allen heerst,
behandelt Gij allen ook met zachtheid.
Waar men aan uw volstrekte macht niet gelooft,
daar toont Gij uw kracht
en bij hen, die haar ervaren hebben,
neemt Gij alle grond tot overmoed weg.
Gij echter, die over de macht beschikt,
met veel zachtheid spreekt Gij uw oordeel uit
en Gij bestuurt ons met veel goedertierenheid,
want Gij kunt uw macht tonen, wanneer Gij maar wilt.
Door zó te doen, hebt Gij uw volk geleerd,
dat de rechtvaardige een vriend van de mensen moet zijn,
en hebt Gij uw zonen hoopvol gestemd
dat Gij, daar waar gezondigd wordt,
de kans tot inkeer biedt.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Antwoordpsalm: Gebed om hulp psalm 86
1. Leer mij naar Uw wil te hand’len
laat mij in Uw waarheid wand’len
voeg mijn hele hart tesaam
tot de vrees van Uwe naam
Heer, mijn God, ik zal U loven
‘k hef mijn hele hart naar boven
ja Uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid
2. U bent groot en zo verheven
U doet wond’ren in ons leven
U bent God, ja, U alleen
vol van goedheid om ons heen
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Heer, U hebt mij aangenomen
mij weer in het licht doen komen
uit de diepten van de dood
Heer, Uw goedheid is zeer groot.
Ja, Uw naam en majesteit
Loof ik tot in eeuwigheid
Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Romeinen (8, 26-27)
Broeders en zusters,
de Geest komt onze zwakheid te hulp.
Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden,
maar de Geest zelf pleit voor ons
met onuitsprekelijke verzuchtingen.
En Hij die de harten doorgrondt,
weet waar de Geest op zint,
want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Vers voor het evangelie
Halleluja! Wees getrouw tot de dood
Halleluja, halleluja, halleluja.
Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer,
En Ik zal u de kroon des levens geven.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Evangelie: volgens Matteüs (13, 24-43 of 24-30)
In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een man,
die op zijn akker goed zaad had gezaaid;
maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen
de tarwe en ging heen.
Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet,
was ook het onkruid te zien.
Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem:
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Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid? Hoe komt het dan dat
er onkruid op staat?
Hij antwoordde hun:
Dat is het werk van een vijand.
De knechten zeiden tot hem:
Wilt ge dan dat we het bijeengaren?
Maar hij zei:
Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart
de tarwe mee uittrekt.
Laat beide samen opgroeien tot de oogst,
en met de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen:
Haalt eerst het onkruid bijeen
en bindt het in bussels om te verbranden;
maar slaat de tarwe op in mijn schuur.”
(Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje,
dat iemand op zijn akkers zaaide.
Dat is wel het allerkleinste zaadje,
maar wanneer het is opgeschoten,
is het groter dan de andere tuingewassen;
het wordt een boom,
zodat de vogels in zijn takken komen nestelen.”
Nog een andere gelijkenis vertelde Jezus hun:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op gist,
die een vrouw in drie maten bloem verwerkte,
totdat deze in hun geheel gegist waren.”
Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen
en zonder gelijkenissen leerde Hij hun niets,
opdat in vervulling zou gaan het door de profeet gesproken woord:
“Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen,
Ik zal openbaren
wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld.”
Toen liet Hij de menigte gaan en keerde naar huis terug.
Zijn leerlingen kwamen nu naar Hem toe en zeiden:
“Leg ons de gelijkenis uit van het onkruid op de akker.”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon;
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de akker is de wereld;
het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Rijk;
het onkruid de kinderen van het kwaad,
en de vijand die het zaaide, is de duivel.
De oogst is het einde van de wereld
en de maaiers zijn de engelen.
Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand,
zo zal het ook gaan op het einde van de wereld.
De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden
en zij zullen uit zijn Rijk bijeenbrengen
allen, die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven
om hen in de vuuroven te werpen,
waar geween zal zijn en tandengeknars.
Dan zullen de rechtvaardigen in het Koninkrijk van hun Vader
schitteren als de zon. Wie oren heeft, hij luistere.”)
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Acclamatie: ( 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,
In het evangelie van vandaag spreekt Jezus tot ons over het Rijk der
hemelen door de gelijkenis van het goede zaad van tarwe en het onkruid.
H. Mattheüs schreef zijn evangelie voor de Joden die Jezus hadden gezien
als zoon van Maria en Jozef, en niet als de zoon van God, de Messias of de
koning. “Jezus heeft tot het volk in gelijkenissen gesproken en zonder
gelijkenissen leerde Hij hun niets, opdat in vervulling zou gaan het door de
profeet gesproken woord: “Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen, ik
zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der
wereld.”
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Jezus openbaart alles wat gaat gebeuren tijdens zijn tweede komst. Hij is
de persoon die goed zaad zaait. Maar satan komt om onkruid te zaaien
tussen de goede zaden. Ze groeien samen op. Jezus weet wat er zou gaan
gebeuren; als iemand het onkruid wil bijeengaren. Als iemand het onkruid
wil bijeengaren, wordt de tarwe ook meegetrokken. Want ze lijken op
elkaar. Wij kunnen het verschil tussen de goede plant en het onkruid alleen
als zien als ze de vruchten dragen. Daarom zei Jezus wacht tot de oogst
(zijn tweede komst).
Vorige week was ik de brief van H. Jacobus aan het lezen. Op een moment
heb ik Hoofdstuk 2: 13 gelezen. Het zegt: “Want onbarmhartig zal het
oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen, maar de
barmhartigheid triomfeert over het oordeel.” Meteen ging mijn gedachte
naar wat Jezus in Lucas 6:36 heeft gezegd: “Wees barmhartig zoals jullie
Vader in de hemel barmhartig is.” En naar Mattheüs 25: Dan zal de koning
tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: “Kom, gezegenden van
mijn vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de
schepping voor jullie klaar ligt. Want ik had honger en jullie hebben Me te
eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was
vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie
hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat
in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” Toen vroegen ze:
“wanneer hebben wij deze dingen gedaan?” Jezus zei: “Ik verzeker jullie,
alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je
voor Mij gedaan.”
Alle dingen met name: het eten geven, water geven, kleding geven,
bezoeken, spreken over barmhartigheid. Ja, de barmhartigheid triomfeert
over het oordeel. Wij zijn de goede zaden. We groeien samen met het
onkruid. Jezus vraagt tegen ons: Wees barmhartig zoals jullie Vader in de
hemel barmhartig is. Dit is de vrucht die wij gaan dragen in deze wereld
waar wij de getuige van God worden. Amen.
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
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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
Bidden wij tot de hemelse Vader die onze harten doorgrondt
en met zijn Geest onze zwakheid te hulp komt…
Dat allen die geloven leren verdraagzaam te zijn
en geduldig met hun medemensen.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Dast er een eind komt aan
|alle vormen van boosaardigheid en zelfzucht,
zodat de wereld in vrede kan leven.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Dat mensen die onrechtvaardig bejegend worden
hulp krijgen in hun moeilijkheden
en gesterkt worden door Gods nabijheid.
Laat ons (zingend) bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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Dat wij in onze gemeenschappen zorg dragen voor elkaar,
zoals God zorgt voor ons.
Laat ons (zingend) 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,
U geeft groeikracht aan uw Rijk,
ondanks onrecht en tegenwerking.
Geef ons het vertrouwen dat U alles ten goede leidt.
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Offerande: Aandragen van de gaven
De gaven van brood en wijn worden nu op het altaar geplaatst voor de
viering van de eucharistie. U kunt zich daarbij aansluiten met een bijdrage
voor de collecte. In deze bijzondere tijd kunt u uw bijdrage overmaken
naar de bankrekening van uw deelgemeenschap.
Informatie vindt u op de website van de parochie of van uw
geloofsgemeenschap.
Offerandelied: Eat this bread ( Taize)
Eat this bread, drink this cup
Come to Him and never be hungry
Eat this bread, drink this cup.
Trust in Him and you will not thurst.
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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, uw tafel is gedekt, de gaven staan klaar.
Wees Gij de gastheer in ons midden.
Geef elk van ons zijn plaats en taak,
te midden van het volk dat Gij geroepen hebt.
Door Christus onze Heer. Amen.
Prefatie I van de zondagen door het jaar
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.
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Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en
overal door Jezus Christus onze Heer.
Die eenmaal door de dood is heengegaan, het ontzagwekkend wonder heeft
volbracht; die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde, om te
zijn: uw uitverkoren en geheiligd volk, - koningen en priesters worden wij
genoemd. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal: dat Gij ons uit de
duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw onvergankelijk licht.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw
troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:
Heilig
Heilig, Heilig, Heilig, de Heer,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw grote heerlijkheid.
Eucharistisch gebed V
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon,
onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de
zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om
Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht
van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw
veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de
wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft
Hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar U, God,
zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan
zijn leerlingen gegeven met de woorden:
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NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak
de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
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.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij
de dood des Heren, totdat Hij komt.
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze
Heer; zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende
brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn
komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen,
verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons
elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk.
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes
en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in
ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.

- 13 -

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met
de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw
heiligen; samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben
gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en
brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, 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.
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.
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
Om vrede bidden wij:
veraf, maar ook dichtbij, in ons eigen leven.
Dat het Woord wat in ons hart gezaaid is, vrede mag brengen.
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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 ( Taize)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U, ontferm U, over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U, ontferm U, over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
Wat is gewoner dan samen eten
en wat is heiliger dan dat.
Wij delen van wat gezaaid is, opgegroeid,
vermalen, gekneed en gebakken.
In dit uur is het geheiligd als Gave aan ons:
De Heer zelf, die in ons midden komt.
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.
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Communielied: O Heilige Geest
O Heilige Geest, adem van God,
onzichtbare Trooster die ons omarmt.
O Heilige Geest, tongen van vuur vanuit de hemel die ons verwarmt.
Geef ons uw woorden, geef ons uw beelden,
Geef ons uw dromen, blijf door ons stromen.
O Heilige Geest, gezonden door Jezus,
leidt ons in de waarheid, wijst ons de weg.
O Heilige Geest, stem van de Vader,
vertelt in zijn naam wat de Vader zegt.
Geef ons uw woorden, geef ons uw beelden,
Geef ons uw dromen, blijf door ons stromen.
Communietekst
Vol goedheid en liefde toont zich de Heer:
Hij liet ons de gedachtenis na van zijn wonderen;
voedsel gaf Hij aan die Hem vereren.
Gebed na de communie
God, onze Vader,
wij zijn gesterkt door het sacrament van uw liefde.
Beveilig het goede zaad dat Gij in ons hebt neergelegd
Dan zal het, ondanks onze onmacht en zondigheid,
vruchten voortbrengen van gerechtigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zending en zegen (GvL)
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.
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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
Slotlied: De Geest des Heren ( GvL 419a)
1.

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maak een wat is verdeeld.

2.

Wij zijn in Hem gedoopt
hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3.

De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
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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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Steun de parochie met uw gift
Door de maatregelen vanwege het coronavirus waren in de afgelopen
maanden alle publieke liturgische vieringen opgeschort. Daardoor konden
ook de collectes niet worden gehouden. Inmiddels zijn de vieringen in een
aantal kerken – maar niet in alle kerken - hervat. Nu het nog niet voor
iedereen mogelijk is om naar de kerk te komen, blijven wij ook op afstand
vieren. Wij vragen u de parochie ook in deze tijd financieel te
ondersteunen.
Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de
website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap.
Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift.
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