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PAROCHIE DE GOEDE HERDER 

“Verbondenheid voorbij de dood…?” 
Eucharistieviering op zondag 17 mei 2020 

Zesde zondag van Pasen  

Voorganger: pastor Charles Duynstee 

Muziek en zang: Impuls en Dick Nels 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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“Verbondenheid voorbij de dood…?” 

Eucharistieviering op zondag 17 mei 2020 

Zesde zondag van Pasen 

 

Openingslied: Hoe is uw naam  

Hoe is uw naam, 

die leven geeft, en in ons leeft. 

Hoe is uw naam, 

uw lichaam uw bloed, uw naam voorgoed. 

 

Gij die bestond. 

Als licht van ons licht, verborgen gezicht. 

Gij sloot uw mond 

en deed als een knecht, wat men zegt. 

 

Refrein: 

Die ons heeft voorgedaan, om steeds uw weg te gaan. 

Noem uw naam, die steeds met ons gaat, 

die naast ons staat. 

Stukgemaakt op het kruis, 

ver hier vandaan, stond daar uw naam. 

 

Dat is uw naam, 

hij leeft in ons voort, onsterfelijk woord, 

Zo is uw naam, 

die leven geeft, en in ons leeft. 

 

Instrumentaal: 2 regels. 

Nu klinkt voortaan 

het van lied uw naam, uit de dood vandaan. 

Refrein. 
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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. 

 

God is altijd online  
God is altijd online op het wereldwijde web.                                                                         

Bij Hem is nooit een storing en Zijn server is nooit bezet.                                                                                                              

Met God chatten is altijd mogelijk.                                                                                         

Het contact is levensecht.                                                                                                     

De verbinding is gelukkig draadloos.                                                                                         

Ook zonder computer kun je bij Hem terecht.                                          

Hackers kunnen niet storen.                                                                                                 

God's firewall werkt altijd correct.                                                                                         

Je zult Hem wel zelf moeten installeren dan is jouw verbinding perfect.                                                              

Gods computer zoekt heel het net af om te verbinden met jou en mij.                                     

We mogen gratis downloaden en virussen zijn er niet bij.                                                                                               

De beste programma's kun je bij Hem krijgen  

dan loopt je computer als een trein en mocht je harde schijf toch crashen 

dan is God voor jou altijd online.                                             

Hij heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen.                                                                      

Hij heeft zelfs een handleiding gemaakt.                                                                                     

Als je die gebruikt als leidraad voor je leven dan wordt jouw 

(levens)computer nooit meer gekraakt. 
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Schuldbelijdenis  Lied: Heer ontferm u  

V. Omdat wij beseffen dat wij tekort schieten, 

richten wij ons tot God en tot elkaar 

en vragen wij om ontferming… 

 
Voor elk geluk zijn wij gemaakt. 

Dus laat ons zien wat een ander raakt. 

Geroepen om Uw goedheid door te geven. 

Als wij onszelf niet meer verstaan, 

de ander soms te kort gedaan 

wil dan toch weer met ons opnieuw beginnen. 

 

Refrein:  Heer ontferm U, Heer ontferm U 

  Heer ontferm U, Heer ontferm U over ons. 

 

Geef moed en kracht aan ons steeds weer 

Leg in ons hart vergeving neer 

En bind ons zo met alle mensen samen. 

Geef ons de hoop die leven doet. 

Kom met Uw geest ons tegemoet. 

Vergeef ons zoals wij elkaar vergeven. 

 

Refrein. 

 

Heer ontferm en geef ons kracht. 

Misschien hebben wij dan ook macht 

om mensen om ons heen ook te vergeven. 

O laat ons hier dit korte uur 

elkaar ontmoeten bij het vuur 

en de weg te vinden met elkaars vergeving. 

 

Refrein.  2x 

 

V. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 
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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.  

Gebed 

Almachtige God, 

geef dat wij deze blijde dagen 

ter ere van de verrijzenis van de Heer 

met toewijding vieren, 

om in alles wat wij doen 

te getuigen van hetgeen wij nu gedenken. 

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. 
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Eerste lezing: uit de Handelingen der apostelen (8,5-8.14-17) 

In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria en predikte 

daar de Messias. Filippus’ woorden oogstten algemene instemming toen de 

mensen hoorden wat hij zei en de tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele 

bezetenen gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg en vele 

lammen en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in 

die stad. Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord 

Gods had aangenomen, vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen af, die 

na hun aankomst een gebed over hen uitspraken, opdat zij de heilige Geest 

zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over niemand van hen 

neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de Naam van de Heer Jezus. Zij 

legden hun dus de handen op en ze ontvingen de heilige Geest. 

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 

 

Antwoordpsalm: uit psalm 66  

Jubelt voor God, alle landen der aarde. 

Jubelt voor God, alle landen der aarde. 

bezingt de heerlijkheid van zijn Naam. 

Brengt Hem hulde en zegt tot uw God: 

Verbijsterend zijn al uw daden. 

Jubelt voor God, alle landen der aarde. 

 

Heel de aarde moet U aanbidden, 

bezingen uw heilige Naam. 

Komt en aanschouwt wat God heeft verricht, 

ontstellende daden onder de mensen. 

Jubelt voor God, alle landen der aarde. 

 

Hij maakte de zee tot een droge vallei, 

zij gingen te voet door de bedding. 

Laten wij juichen van vreugde om Hem, 

die eeuwig regeert door zijn macht. 

Jubelt voor God, alle landen der aarde. 
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Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij, 

ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft. 

God zij geprezen, Hij wees mij niet af, 

onthield mij niet zijn erbarmen. 

Jubelt voor God, alle landen der aarde. 

 

Tweede lezing: uit de eerste brief van de apostel Petrus (3,15-18) 

Dierbaren, heiligt in uw hart Christus als de Heer. Weest altijd bereid tot 

verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. 

Maar verdedigt uzelf met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat 

uw geweten zuiver is. Dan zullen zij, die uw goede christelijke levens-

wandel beschimpen met hun laster beschaamd staan. Hoeveel beter is het, 

zo God het wil, te lijden voor het goede dat men doet, dan straf te onder-

gaan voor misdrijven. Ook Christus is eens voor al gestorven voor de 

zonden, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te 

brengen. Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de Geest. 

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 

 

Tussenzang: Mens van Licht  

Is een mens aan het licht gekomen en geboren voor ’t geluk, 

gaan helaas zijn mooiste dromen aan de pijn van ‘t leven stuk. 

Valt de vreugde in het water in zijn tranen van verdriet. 

Hoopt hij dat er iemand later hem weer nodigt tot een lied. 

 

Zoals Hij, die lang geleden, water blozen liet tot wijn, 

kunnen wij in ’t harde heden wonderdoeners zijn als Hij. 

Want wie met betraande ogen, pijn door ’t leven is gegaan. 

Kunnen wij hun tranen drogen en hen helpen door te gaan. 

 

Wie gelooft die is bij machte, liefde wint het van de haat. 

En de bange, donk’ re nachten keert hij om in dageraad. 

En de oorlog wordt tot vrede en tot vriend wie vijand zijn. 

Dankzij ons , het leed geleden, wordt nog steeds het water wijn. 
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Evangelie: volgens Johannes (14,15-21) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn 

geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere 

Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, 

voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet 

kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet 

verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld 

ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult 

leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in de Vader ben en gij in Mij en Ik 

in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die 

Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; 

ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.” 

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 

 

Korte overweging  

't Is groeitijd voor de natuur.                                                                                                    

Maar groeien is altijd wat pijnlijk.                                                                                                                                                                                                                

En dat ervaren we ook nu in deze weerbarstige coronatijd.                                                                                                                

Je moet de vorige ervaring loslaten en je aarzelend toevertrouwen aan het 

nog onbekende nieuwe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Zo ook beleeft ons geloof, tussen Pasen en Pinksteren, pijn en groei te 

samen.                                                                                                                       

Jezus is heengegaan met Goede Vrijdag, maar Hij is sinds Pasen weer 

onder ons aanwezig, maar nu toch wel op een heel nieuwe manier.                                                                                                                           

Je mag gaande weg ervaren dat de verrezen Liefde levend is, maar veel 

meer innerlijk, als een kracht in je, die alleen merkbaar wordt door tekens 

vanuit je binnenste, daden van liefde.                                                                                                                   

Het is zoals in de natuur deze maand, in deze coronatijd.                                                                                        

De tekens van nieuw leven blijven zeer kwetsbaar.                                                             

Maar zij bieden zoveel hoop, althans voor wie ze ziet en groeikansen geeft. 

Onlangs las ik een verhaal over een jonge man van Duitse origine.                                            

In dat verhaal sprak hij over zijn overgrootmoeder.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zij was 23, had één kind en was zwanger toen haar man naar Rusland 
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moest, naar Hitlers oostfront.                                                                                                                           

En hij is nooit meer teruggekomen.                                                                                                               

En zij is vanaf haar drieëntwintigste nooit meer met een andere man 

geweest.                                                                                                                                        

Heel haar verdere leven lang is zij haar omgekomen geliefde trouw 

gebleven, is zij met hem blijven leven.                                                                                                                  

Voor een andere, een nieuwe liefde was in die zin bij haar geen ruimte.                                                                                                                                    

De ruimte van de liefde in haar bleef ingenomen door hem.                                                      

Hij bleef leven in haar hart en in haar geest.                                                                                      

En haar kinderen waren de tastbare en levende herinnering aan hem.                                       

En daar had zij genoeg aan.                                                                                                                      

Jezus zegt: "De Vader zal op mijn gebed u een andere helper geven om 

voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld 

niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent.                           

Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. (...) gij (...) zult Mij 

zien. (...)                                                                                                                                           

Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.                                                                                                                                            

Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij 

liefheeft."                                                                                                                                                   

Woorden die spreken over het innerlijk geheim van ons geloof.                                                    

In ons geloof, in ons vertrouwen kunnen we leven met Jezus' Geest in ons,  

zoals de overgrootmoeder van die Duitse jonge man leefde met de geest 

van haar gestorven man.                                                                                                                           

Er is sprake van een wederzijdse geestelijke doordringing van elkaar: "Ik 

in mijn Vader (...) en gij in Mij en Ik in u."                                                                                                        

Hij, Zijn Geest, zit in ons.                                                                                                       

Het is goed, het is "een genade" om bij die aanwezigheid van Hem in ons 

geregeld te verwijlen in gebed.                                                             

Wij ervaren het als wij samen de eucharistie mogen vieren.                                                                     

Dan voedt en vernieuwt Jezus Zijn aanwezigheid voor en in ons.                                                                                              

Hij geeft er dan een nieuwe impuls aan.                                                                                                                          

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 

Bidden wij tot God, 

die naar ons luistert als wij Hem eensgezind aanroepen… 

 

Voor de Kerk, geroepen om de verrijzenis van de Heer 

in woord en daad te verkondigen: 

dat zij als een vreugdevolle getuige van Jezus Christus 

mag uitzien naar de gave van de heilige Geest. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Voor gezagsdragers, ondernemers en opinieleiders, 

en voor allen die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen: 

dat zij in deze verdeelde wereld verzoening nastreven, 

beschermen wie kwetsbaar zijn en gerechtigheid bevorderen. 

Laat ons bidden... 
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Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Voor allen die begaan zijn met het welzijn van hun naasten, 

die een luisterend oor bieden en helpen waar dat mogelijk is: 

dat zij de kracht van de heilige Geest mogen ontvangen 

om zachtmoedig en volhardend voort te gaan met hun inzet. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Voor de zieken in ons midden, voor de vluchtelingen 

en voor allen die op hun levensweg worden beproefd: 

dat zij kracht mogen putten 

uit de verbondenheid met de lijdende en verrezen Heer. 

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, 

Gij bemint allen die uw Zoon liefhebben en zijn geboden onderhouden 

Bewaar ons in uw liefde en zend ons de Helper, uw heilige Geest, 

opdat wij uw weg van liefde kunnen gaan. 

Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.  
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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 of via de Givt-app. 

Informatie vindt u op de website van de parochie of uw 

geloofsgemeenschap. 

 

Offerandelied : Neem dit brood  

 
Neem dit brood en verdeel het tot Hij komt 

neem dit brood om te eten tot Hij komt 

Het bereidt een nieuw verbond 

voor wie eet met hart en mond 

Neem dit brood om te leven tot Hij komt. 

 

Neem de wijn en verdeel het tot Hij komt 

neem de wijn om te drinken tot Hij komt 

Het geeft deel aan een nieuw verbond 

aan wie drinkt met hart en mond 

Neem de wijn om te leven tot Hij komt 

 
Zalig zij die bereid zijn als Hij komt 

zalig zij die geloven dat Hij komt 

Want wie eet en wie drinkt 

een en drinkt  een nieuw verbond 

Zalig zij die verwachten dat Hij komt. 
 

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. 
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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 

God, onze Vader, aanvaard dit brood en deze wijn. 

Bevestig ons daardoor in uw liefde  

en vervul ons van uw heilige Geest. 

Door Christus onze  Heer. Amen. 

 

Prefatie II 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 

vooral in deze tijd bezingen wij U. 

Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Aan Hem danken de 

kinderen van het licht hun geboorte tot eeuwig leven. Aan Hem danken 

Gods uitverkorenen hun toegang tot het Rijk der hemelen. Want door zijn 
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sterven zijn wij van de dood verlost, door zijn verrijzenis zijn ook wij ten 

leven opgewekt. 

Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen; 

vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en 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 VI 

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó bekend met ons dat onze namen 

staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus 

Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om 

tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van 

mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede 

zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons de ruimte geeft en vrijheid schept. 

Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde 

toe. 

Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 

worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij het brood in zijn handen - 

Hij zegende U, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 

 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Ook nam Hij de beker, zegende U weer en gaf hem aan zijn leerlingen met 

de woorden: 
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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. 

 

Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood 

heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog boven alle 

namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, - uw rechterhand - en 

tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood 

dat wordt gedeeld. 

Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak 

ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven en welzijn toch 

groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen 

bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis 

bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden. 

Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, 

tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, met Johannes, onze 

bisschop, en met alle bisschoppen.  

Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, 

met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw 

heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, 

erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.  

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. 
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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 
Wie de ogen openhoudt voor wat er gaande is in de wereld, 

ziet dat er veel onbegrip is in de wereld, 

veel onrecht en geweld. 

Toch gaat Jezus Christus ons voor 

met een hoopvolle boodschap van vrede en gerechtigheid. 

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. 
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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. 

 

Uitnodiging tot de communie 
In deze tekenen van Brood en Wijn 

wil Jezus zijn leven met ons delen, 

opdat wij liefdevolle mensen worden 

die kiezen voor zijn weg van gerechtigheid en vrede. 

 

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. 

 

Communielied You raise me up 

When I am down and, oh, my soul, so weary; 

When troubles come and my heart burdened be; 

Then I am still and wait here in the silence, 

Until you come and sit awhile with me. 
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Refrein: 

You raise me up, so I can stand on mountains; 

You raise me up to walk on stormy seas; 

I am strong when I am on your shoulders; 

You raise me up to more than I can be. 

 

There is no life - no life without its hunger; 

Each restless heart beats so imperfectly; 

But when you come and I am filled with wonder, 

Sometimes, I think I glimpse eternity. 

 

Refrein (2x) 

You raise me up to more than I can be.  

 

Gebed na de communie 

Almachtige eeuwige God, 

door de verrijzenis van Christus 

hebt Gij ons het eeuwig leven teruggeschonken. 

Laat het paasmysterie overvloedig vrucht in ons dragen 

en vervul ons van de kracht van dit heilzaam voedsel. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Slotgedachte 

De Geest die in ons leeft 

Wat houdt mij gaande en staande ? 

Hoe komt het,  

dat ik niet kopje onder ga in het leven? 

Hoe kom ik moeilijkheden te boven? 

Het zijn vragen van alle mensen, van alle tijden. 

In het leven gaat het ons niet altijd voor de wind. 

Problemen, levensvragen: we kunnen er niet aan voorbij. 

Misschien kunnen we er ons wel tegen wapenen. 

En wel door regelmatig ons de vraag te stellen 

vanuit welke geest we leven. 

Er leeft in ieder van ons een diepe kracht 
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die we mogen opdelven om het leven aan te kunnen. 

Maar ze moet wel gevoed worden, getraind. 

We kunnen dat door regelmatig stil te staan. 

Bidden, een goed boek, samen vieren: 

ze kunnen onze geest voeden en sterken. 

Een gesprek over wat ons ten diepste bezighoudt, 

ons samen bezinnen: eigenlijk kunnen we niet zonder. 

Diep in ons leeft de beloofde Helper, 

ons geschonken door Jezus. 

Hij is onze Geestkracht, onze creativiteit. 

Het is die Geest die ons  

over de dode punten in het leven heen haalt. 

Hij blaast ons hoop en perspectief in: 

een Geest van vuur en liefde 

die alles overwint. 
Wim Holterman ofsf 

Zending en zegen 

Laten wij weer op weg gaan met nieuwe levensmoed. 

Wij krijgen de opdracht mee om Jezus na te volgen 

en elkaar te helpen met woord en daad, 

in vreugde en vriendschap. 

Zo brengen wij het Rijk van God tot leven, hier en nu. 

Moge de goede God ons hiertoe zegenen: 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

God zegene u met alle hemelse zegen; 

Hij geve u dat u voor zijn ogen 

heilig en onberispelijk zult leven; 

Hij schenke u de rijkdom van zijn heerlijkheid 

en onderrichte u met het woord der waarheid; 

Hij verlichte u door het evangelie van het heil 

en make u groot in onderlinge liefde. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Zegene u de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest. 

Amen. 
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Slotlied: Durf te leven 

Een mensenleven is een tocht door tijd.  

Wat gisteren was is niet vandaag,  

veel raken wij mensen kwijt. 

Maar eens na tegenslag en pijn komt vrolijkheid.  

Mens durf te leven de toekomst tegemoet. 

Blijf vertrouwen op wat liefde doet! 

 

Refrein:  Durf te leven, de toekomst tegemoet 

  Blijf vertrouwen op wat liefde doet! 

 

’t Geluk is altijd daar waar liefde heerst. 

Men d’ ander neemt zoals hij is,  

hem steeds weer respecteert. 

Zichzelf niet op de voorgrond plaatst, de ander eerst. 

Woorden zijn woorden, wij praten allemaal. 

Laat de daad dan één zijn met de  taal! 

 

Refrein:  Durf te leven, de toekomst tegemoet 

  Blijf vertrouwen op wat liefde doet! 

 

Elk eind is evenzeer een nieuw begin. 

Met wat voorbij is geven wij ons leven diepe zin. 

De weg naar morgen slaan wij vol vertrouwen in. 

Mens met de mensen, wij steunen op elkaar. 

De nieuwe aarde wordt tenslotte waar! 

 

Refrein:  Durf te leven, de toekomst tegemoet 

Blijf vertrouwen op wat liefde doet! (2x) 
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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 zijn alle publieke 

liturgische vieringen opgeschort. Daardoor kunnen ook de collectes niet 

worden gehouden. Nu wij, noodgedwongen, alleen op afstand kunnen 

vieren, vragen wij 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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