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(17e zondag door het jaar A)
Voorganger: pastor Henri Egging
Muziek: Nel de Heer
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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

‘Wat is wijsheid?’
Eucharistieviering op zondag 26 juli 2020
(17e zondag door het jaar A)
Openingslied: Hoort hoe God met mensen omgaat
(GvL 619, couplet 1, 2, 3, 12 en 13)
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij Adam koning schiep
die zou heersen over alles
wat Hij in het leven riep.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.
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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In deze viering gaan wij op zoek
naar de schatten van ons bestaan.
Zoeken we de echte schat,
of graven we naar onechte zaken?
Zoeken wij het misschien te ver weg?
Of kijken wij met open ogen
naar wat het leven goed en mooi maakt?
In dit uur gaan wij op zoek naar wijsheid,
naar momenten van waarde in ons leven.
Wij gaan op zoek naar God, de bron van ons bestaan.
Openingsgedachte: Het wonder van de kleine dingen
Krijgt bij jou de dauwdruppel nog zoveel kans als de wijde zee...?
Of zijn het enkel grote dingen die het doen bij jou...?
Mensen met kleine ogen zien slechts grote dingen...
Ze zien slechts vèr en hebben geen zicht
op wat klein is en heel nabij.
Enkel mensen met een groot hart
zien het wonder van de kleine dingen.
Ze zien de dauwdruppel
als een traan van geluk om een nieuwe dag
die weer beginnen mag.
Ze zien de twinkelende ster
als een knipoog van God aan duizend lieve mensen.
Ze zien de witte vlinder
als een parel van geluk voor stoeiende kinderen
en voor mensen op zoek naar geluk.
En ze horen het vergeet-mij-nietje zeggen
"Kijk, ik sta hier, naast zoveel anderen,
zo maar mooi te zijn, voor jou alleen..."
Dag, lieve kleine dingen
Blijf maar een wonder voor jou en ook voor mij...!
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Schuldbelijdenis
Zijn we stil en kijken we eerlijk naar ons zelf
of ons hart verbonden is met de ware schatten die kracht en leven geven...
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
Kyrie eleison (Heer, ontferm U) (uit de mis ‘Laus Tibi Christe’)
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Christe eleison. Christe eleison. Christus, ontferm U. Christus, ontferm U.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Gloria (Eer aan God) (uit de mis ‘Laus Tibi Christe’)
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te. Benedicimus Te.
Adoramus Te. Glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen
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Vertaling:
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.
Gebed
God, hemelse Vader,
Gij zijt het heil voor wie U liefhebben.
Wij vragen dikwijls om wat bijkomstig is,
en aan uw woorden gaan wij achteloos voorbij.
Geef ons een opmerkzame geest, vol wijsheid en begrip,
zodat wij bereid zijn alles prijs te geven
om alleen datgene te verwerven
wat in uw ogen waarde heeft.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing: uit het eerste boek der Koningen (3, 5. 7-12)
In die dagen verscheen de Heer
‘s nachts in een droom aan Salomo en zei:
“Wat wilt ge dat Ik u geef?”
Salomo antwoordde:
“Heer, mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven,
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hoewel ik maar een jonge man ben
en nog niet weet wat ik doen of laten moet.
Zo staat uw dienaar te midden van het volk,
dat Gij uitverkoren hebt, een groot volk,
zo groot dat het niet te tellen of te schatten is.
Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest,
om recht te kunnen spreken voor uw volk
en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.
Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?”
Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer.
En God zei tot hem:
“Omdat ge juist dit gevraagd hebt
en niet gevraagd hebt om een lang leven,
ook niet om rijkdom,
evenmin om de dood van uw vijanden,
maar omdat ge inzicht gevraagd hebt om recht te kunnen spreken,
daarom voldoe ik aan uw verzoek
en geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip,
zoals vóór u niemand ooit heeft gehad
en ook na u niemand zal hebben.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Antwoordpsalm: uit psalm 19 II (GvL blz. 29)
Het woord des Heren is volmaakt, bron van leven.
Gods getuigenis betrouwbaar, onverstand wordt wijs.
Helder water is zijn wet, hartverkwikkend.
Zijn geboden: recht en reden, licht voor onze ogen.
Wat Hij belooft is louter waarheid, enkel vrede.
Wat Hij doet is welgedaan, tot in eeuwigheid.
Even kostelijk als honing, nee, nog meer,
kostbaarder dan zuiver goud is het woord des Heren.

-6-

Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Romeinen (8, 28-30)
Broeders en zusters,
wij weten dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben,
van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
Want die Hij te voren heeft gekend,
heeft Hij ook te voren bestemd
tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon,
opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen.
Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij rechtvaardigde, heeft
Hij verheerlijkt!
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor het evangelie: Mt. 11, 25
Alleluia. Gezegend zijt Gij, Vader van hemel en aarde,
omdat Gij de geheimen van het koninkrijk
aan kinderen geopenbaard hebt. Alleluia.
Evangelie: volgens Matteüs (13, 44-52 of 44-46)
In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Het Rijk der hemelen gelijkt op een
schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem
weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en
kocht die akker. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman, op
zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote waarde had
gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.
Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet dat, in zee geworpen,
vissen van allerlei soorten bijeenbracht. Toen het vol was trok men het op
het strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in
manden te doen; de slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het ook
gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken om de
slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te
werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles
begrepen?” Zij antwoordden Hem: “Ja”. Hij zei hun: “Daarom is iedere
schriftgeleerde, die onderwezen is in het Rijk der hemelen, gelijk aan een
huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
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Overweging
Als je vraagt ‘Wat is wijsheid?’, dan gaat het meestal om iemand waar je
zorg voor hebt, of om zaken die je leven zin geven. Bijvoorbeeld als je niet
weet hoe om te gaan met een kind waarmee geen land te bezeilen is. Of als
je niet gelukkig kunt zijn in je beroep, hoe goed het salaris ook is.
‘Wat is wijsheid?’ vraag je ook als je niet weet of al die medische ingrepen
bij een zieke nog wel zo heilzaam zijn. Of als wij niet weten wat er nodig
is om de corona-pandemie te stoppen, en in ieder geval maar de preventiemaatregelen in acht nemen. En je kunt ook om wijsheid vragen als je niet
weet hoe je een heilloze ruzie kunt stoppen.
Als je erkent dat je de wijsheid niet in pacht hebt, dan geef je jezelf de
ruimte om te zoeken, te vragen, te twijfelen, te luisteren. Wijsheid heeft
alles met ontvankelijkheid te maken, met luisteren.
In de eerste lezing hoorden wij de jonge koning Salomo vragen om een
‘opmerkzame geest’, een luisterend hart. Salomo vraagt niet om rijkdom,
of om een lang leven, of een overwinning op zijn vijanden. Hij beseft dat
hij als jonge koning voor een zware taak staat, die hij niet op eigen kracht
kan vervullen.
De wijsheid van Salomo zou in de geschiedenis legendarisch worden. Wie
kent niet het Salomons-oordeel over twee vrouwen die met elkaar om
dezelfde baby twisten? Als Salomo voorstelt om de baby in twee helften te
verdelen, ziet hij aan de reacties van de vrouwen wie van beiden de echte
moeder is. Want het gaat hier uiteindelijk om de liefde van de moeder voor
haar kind.
Als wij zelf wel eens vragen ‘wat is wijsheid?’ – dan zouden wij er op
gericht moeten zijn dat mensen tot hun recht komen, dat wonden kunnen
helen en dat wij in vrede kunnen samenleven. Wijs kun je alleen worden
als je oprecht bewogen bent met de ander. En dat is moeilijker op 1½
meter afstand. Maar als je van harte bij een ander betrokken bent, dan vind
je ook wel een manier om je mee-leven te laten voelen.
Wijsheid heb je niet van jezelf, maar kun je krijgen als je ervoor openstaat.
Salomo beseft dat het volk niet zijn bezit is, maar Gods volk. En juist
daarom kon hij groeien in wijsheid.
Ook de schriftgeleerde, over wie Jezus aan het eind van het Evangelie
spreekt, heeft zijn wijsheid niet uit zichzelf. Hij ‘haalt als een huisvader uit
zijn schat nieuw en oud te voorschijn’. Wijsheid is ‘patchwork’: allemaal
kleine, met zorg uitgekozen lapjes, die samen één patroon vormen.
-8-

Wijsheid is niet: vasthouden aan vroeger, en al evenmin: krampachtig alles
willen vernieuwen. Je kunt groeien in wijsheid door je betrokkenheid bij
anderen en door je oprechte zorg. Dat is ook in deze tijd van corona-cisis
een kans: door om te zien naar een ander, worden wij zelf ook wijzer.
Wanneer je ontdekt wat wijsheid is, dan heb je daar ook alles voor over.
Daarom verkopen de schatzoeker en de koopman uit het Evangelie heel
hun bezit om hun schat te kunnen verwerven.
Als je duidelijk wordt wat goed en heilzaam is, dan wil je jouw manier van
leven daar ook aan aanpassen. Maar nooit zal wijsheid de mensen indelen
in goeden en kwaden. Alleen God kan oordelen – en Hij is barmhartig.
Wijsheid komt met de jaren. Ik hoop dat wij allen mogen groeien in
wijsheid: met een luisterend hart en een mild oordeel.
Amen.
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.
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Voorbede
Bidden wij met aandrang tot God,
die in alles het heil bevordert van wie Hem liefhebben…
Voor allen die pastorale verantwoordelijkheid dragen:
dat God hen wijsheid en mildheid schenkt
in hun dienst voor kerk en wereld.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor degenen die in ons land en in deze wereld
bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen:
dat zij goed en kwaad weten te onderscheiden
en steeds streven naar gerechtigheid
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor allen die zoeken naar de zin van hun bestaan:
dat zij bereid zijn alles achter zich te laten
om Gods Rijk te vinden.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor onszelf: dat wij uit de geloofsschat
die ons is toevertrouwd
steeds oud en nieuw tevoorschijn moge halen.
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)
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Barmhartige God,
uw Rijk ligt verborgen in ons midden.
Schenk ons de ware wijsheid
en laat ons in vreugde uw Rijk vinden,
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: De Geest van God waait als een wind (GvL 586)
De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.
De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmt’ in hart en ogen.
In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
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een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
Bereiding van de gaven
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, aanvaard de gaven die wij U brengen
en die uw milde hand ons geschonken heeft.
Laat, door de kracht van uw genade,
deze eucharistieviering ons leven hier op aarde heiligen
en ons leiden tot de eeuwige vreugde.
Door Christus onze Heer. Amen.
Eucharistisch gebed XII C
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.
Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van Jezus, uw
Zoon, onze Heer en broeder. Armen en zieken, zondaars en wie uitgesloten
waren, heeft Hij van harte liefgehad, deelgenoot was Hij in alle menselijke
nood. De boodschap van zijn leven heeft ons doen verstaan dat gij begaan
zijt met uw mensen en vriendelijk zorg voor hen draagt zoals een vader voor
zijn kinderen doet.
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Daarom loven en prijzen U de hemel en de aarde en verkondigen wij uw
goedheid en uw trouw. Met alle engelen en heiligen heffen wij de lofzang
aan voor uw grote heerlijkheid.
Sanctus (Heilig) (uit de mis ‘Laus Tibi Christe’)
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus, Deus sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

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.

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:
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:
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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.
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 alle
zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met
uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed en laat
ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus Franciscus en
onze bisschop Johannes.
Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om wie
zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam. Maak ons
vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid zijn en
verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van
gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft.
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 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 Gods, met de heilige Jozef haar bruidegom, met uw
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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.
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,
om te leren wat echt van waarde is;
dat wij mensen van vrede worden
die voor elkaar het leven licht maken.
Daarom bidden wij…
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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.
Agnus Dei (Lam Gods) (uit de mis ‘Laus Tibi Christe’)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem,

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.

Uitnodiging tot de communie
Dit zijn de gaven die de Heer voor ons heeft bereid.
Dat deze gaven ons mogen sterken
en ons mogen vervullen met wijsheid.
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: Voor mensen die naamloos (GvL 644)
Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan;
ontwaakt hier een nieuw leven: wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.
Voor mensen die roepend, tastend en zoekend
door het leven gaan:
verschijnt hier een teken, brood om te breken,
wij kunnen bestaan.
Voor mensen die vragend, wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden, God wil ons horen,
wij worden verstaan.
Voor mensen die hopend, wankel gelovend
door het leven gaan:
herstelt God uit duister Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
Gebed na de communie
Heer, wij hebben dit heilig sacrament ontvangen,
de blijvende gedachtenis
aan het lijden en sterven van uw Zoon.
Wij bidden U:
laat ons uw verlossende kracht ondervinden in deze gaven
die Hij ons in zijn grote liefde geschonken heeft.
Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Slotgedachte: Dat ons hart mag opengaan
Dat ons hart mag opengaan
voor Gods waarheid die vrij maakt,
U, God, die een bron van wijsheid bent,
U, die mensen vertrouwen schenkt,
breng ons tot openheid,
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wek het beste wat in ons woont,
wek vertrouwen;
U, God, die profeten op onze weg zet,
bevrijd ons van alle hardheid
en meedogenloosheid,
verras ons met nieuwe wijsheid;
U, God, die verzoening wil,
die mensen aan elkaar wil teruggeven,
maak ons mild en aandachtig,
wek in ons tederheid en respect.
Hoor, God,
de mensen die wij zijn,
en laat ons groeien
tot de vrijheid van uw kinderen.
Zending en zegen
Wij gaan zo dadelijk weer terug naar ons leven van alledag,
om te zoeken naar kostbare parels om ons heen.
Moge een opmerkzame geest
en een luisterend hart ons daarbij helpen.
Dan zullen wij elkaar tot zegen zijn
en mogen wij ons door God gezegend weten.
De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren.
Heer onze God,
laat uw dienaars uw grote barmhartigheid ondervinden:
schenk hun de rijkdom van uw genade
en bevrijd hen van zorgen,
opdat zij, door U gezegend, U zullen zegenen
en vervuld blijven van vreugde en dankbaarheid.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen.
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Slotlied : Hij die gesproken heeft (GvL 616)
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan, ‘Ik zal jou niet begeven’.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
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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.

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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