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PAROCHIE DE GOEDE HERDER 

‘Spreken vanuit liefde’ 
Eucharistieviering op zondag 6 september 2020 

                    (23e zondag door het jaar A) 

Voorganger: pastor Charles Duynstee  

Muziek: Bas van Houte   Zang: leden van het dameskoor 
Jubilatio en van het herenkoor In Honorem Dei 

 

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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 “Spreken vanuit liefde” 

Eucharistieviering op zondag 6 september 2020 

                (23e zondag door het jaar A) 

Openingslied 

Zingt van de Vader ( GvL 381) 

1.  Zingt van de Vader die in den beginne 

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! 
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Openingstekst 

Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel is juist.                                                  
Behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid. 
 

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. 

Schuldbelijdenis                                                                                                             
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 ij 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 
 

Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 

 

Heer ontferm U over ons 
Christus ontferm u over ons 
Heer ontferm U over ons 
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Gloria 
 

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, Jesu 
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. 
 

Eer aan God in den hoge 
En vrede op aarde aan de 
mensen   
van goede wil.  
Wij loven U. 
Wij prijzen U.  
Wij aanbidden U.  
Wij verheerlijken U.  
Wij brengen 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.  
Hij die wegneemt de zonden 
der wereld, ontferm U over 
ons. 
Hij die wegneemt de zonden 
der wereld, aanvaard ons 
gebed. 
Hij 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 

Heer onze God,                                                                                                              
de liefde voor de ander is het hart van uw geboden.                                                            
Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd.                                                                                                                           
Wij bidden U:                                                                                                                                                         
leg ons in alle omstandigheden                                                                                                                                                           
woorden van waarheid en bemoediging in de mond.                                                                              
Dat wij niet zwijgen uit zelfbehoud                                                                                            
of blind zijn voor onrecht                                                                                               
maar meebouwen aan de gemeenschap                                                                                                                     
waarin uw Naam geheiligd wordt.                                                                            
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 Profeet Ezechiël. 
Zo spreekt de Heer: 
“Gij mensenkind, 
als wachter heb Ik u aangesteld 
over het volk van Israël. 
Hoort gij een woord uit mijn mond, 
waarschuw hen dan namens Mij! 
Als Ik tot de boosdoener zeg: 
Jij, boosdoener, jij moet sterven! 
en als gij dan uw mond niet opendoet 
en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag, 
dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld, 
maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen. 
Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag, 
hem gezegd dat hij zich moet bekeren, 
en hij bekeert zich niet, 
dan sterft hij om zijn eigen schuld, 
maar gij hebt uw leven gered.” 
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Woord van de Heer. 
Wij danken God. 

Tussenzang: Een smekeling zo kom ik tot Uw troon - psalm 
119(2) G v  L 

Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw woord beslag op mijn gedachten  
opdat ik in het licht der waarheid woon.  
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten  
Leer mij uw wet, die goed is waar en schoon,  
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
 
Al uw geboden zijn gerechtigheid.  
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.  
Uw rechterhand geleide mij altijd;  
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.  
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,  
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
 
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,  
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.  
Onthoud mij uw getuigenissen niet.  
Ik was een schaap, en had de weg verloren.  
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.  
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren  

 

Tweede lezing: Rom. 13, 8-10 

Liefde vervult de gehele wet. 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. 
Broeders en zusters, 
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zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. 
Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde. 
Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. 
Want de geboden: 
Gij zult niet echtbreken, niet doden, 
niet stelen, niet begeren, 
en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord: 
Bemin uw naaste als uzelf. 
De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. 
Liefde vervult de gehele wet. 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 

vers voor het evangelie: 2 Kor. 5, 19 

Alleluia. 
God was het, die in Christus de wereld met zich verzoende 
en Hij gaf ons de boodschap van de verzoening. 
Alleluia. 

Evangelie: Mt. 18, 15-20 

Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Matteüs. 
Lof zij U, Christus. 

“Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen 
terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar 
luistert hij niet, haal er dan nog één of twee personen bij, opdat alles 
beruste op de verklaring van twee of drie getuigen.” 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Wanneer uw broeder gezondigd heeft, 
wijs hem dan onder vier ogen terecht. 
Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. 
Maar luistert hij niet, 
haal er dan nog één of twee personen bij, 



 

8 
 

opdat alles beruste 
op de verklaring van twee of drie getuigen. 
Als hij naar hen niet wil luisteren, 
leg het dan voor aan de Kerk. 
Wil hij ook naar de Kerk niet luisteren, 
beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar Ik zeg u: 
Wat gij zult binden op aarde 
zal ook in de hemel gebonden zijn, 
en wat gij zult ontbinden op aarde 
zal ook in de hemel ontbonden zijn. 
Eveneens zeg Ik u: 
Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen 
– het moge zijn wat het wil – 
zullen zij het verkrijgen 
van mijn Vader, die in de hemel is. 
Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, 
daar ben Ik in hun midden.” 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 

Korte overweging  

Bepaalde woorden uit de Schrift bezorgen ons een slecht geweten. 
Je zou erop tegelijk 'ja' en 'nee' willen zeggen,  terwijl je weet dat dit 
onmogelijk is.                                                                                                                                                                               
Hoe ga je met elkaar om?                                                                                                                 
Durf je woorden uit je eigen hart tot een ander te zeggen?                                                                                                                                                     
Wil je openhartig zijn?                                                                                                      
"Ben je de hoeder van jouw broeder?"                                                                                                                                                                                   
Je kunt je afvragen wat deze woorden van vermaning tot elkaar ten 
diepste aan je willen zeggen?                                                                                                                                        
Misschien wel dat een ieder gebroken en zwak is, en dat we elkaar 
steeds mogen helpen om elkaar te genezen.                                                                   
En om elkaar echt te genezen, moet je elkaar kunnen ontmoeten, 
elkaars nieren proeven.                                                                                                                                                                                   
En dat kan vaak het beste onder vier ogen.                                                                                   
Maar wel met een bepaalde positieve grondhouding: openheid, 
gelijkwaardigheid en respect voor elkaar.                                                                                                                            
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In mijn Rotterdamse studententijd woonde ik in een huis met vijf andere 
mannen.                                                                                                                                                                   
We hadden zo onze probleempjes met elkaar.                                                                                   
Die gingen we vaak uit de weg; we gingen naar de kroeg toe, en 
zochten andere afleidingen.                                                                                                  
Dus vlucht gedrag.                                                                                                                                                         
Pas als we moesten gaan studeren voor onze tentamens, begonnen de 
pijnpuntjes echt in je binnenste te werken.                                                                                                 
In je eentje achter je bureau was je alleen maar aan het piekeren.                                                           
Je kon pas goed studeren, als alles was uitgesproken.                                                                                                    
We hadden dan goede “genezende gesprekken” met elkaar! 
Jezus doet ons inderdaad steeds opnieuw nadenken over ons leven.  
Hij vraagt ons eerlijk, open, spontaan en echt te zijn. 
In ons zelf en in de mensen om ons heen zien wij fouten en gebreken.  
Vandaag wordt ons gevraagd elkaar op het juiste pad te houden.                               
Om deze weerbarstige woorden van Jezus een plek te kunnen geven in 
je leven is het belangrijk om te weten in welke context Jezus deze 
woorden spreekt tot zijn leerlingen.                                                                                         
Matteüs vertelt het Jezus verhaal onder andere door hem 5 
redevoeringen te laten houden, in navolging van 5 boeken van Mozes, 
de Tora. 
Vandaag horen wij een gedeelte uit zijn vierde redevoering, namelijk de 
rede over de kerk.                                                                                                                          
Of anders gezegd: “hoe kan je in gemeenschap blijven met elkaar?”                                        
Het boeiende is dat deze rede over gemeenschap begint met het 
antwoord op de vraag van de leerlingen: “Wie is nu wel de grootste in 
het Rijk der hemelen?”                                                                                                                                               
En het antwoord van Jezus is: “Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw 
wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der hemelen zeker niet 
binnengaan.”                                                                                                                                    
Of anders gezegd je moet steeds bewust zijn van je kleinheid, en 
daar zit juist iets groots in!                                                                                                                                                                                             
En juist vóór het gedeelte van dit evangelie van vandaag, horen wij het 
verhaal van het verdwaalde schaap, waar je steeds naar op zoek moet 
gaan.                                                                                                                                                                                                 
En direct na de woorden, die we vandaag mogen horen, zegt 
Jezus(volgende week): “tot zeventigmaal maal zevenmaal moet je 
elkaar vergeven!”                                                                                                                                           



 

10 
 

Hoe kan het Rijk der hemelen al een beetje voelbaar, zichtbaar 
worden in ons leven van elke dag?                                                                                            
Het kan beginnen waar twee of drie mensen mogen thuiskomen bij 
elkaar; zich veilig voelen en geborgen in de ruimte van begrip en 
verbondenheid. 
Waar twee of drie klankbord willen zijn van elkaars onmacht en 
ontmoediging, 
waar ze mogen uitspreken wat ze nergens kwijt kunnen. 
Waar twee of drie elkaar gaan dragen in het leven, wetend van de 
broosheid en de gebrokenheid die bij de ene net zo leeft als bij de 
andere. 
Waar twee of drie dan samenkomen in dezelfde geest en bij mekaar 
dezelfde droom gaan wakker houden, ligt de toekomst open. 
Gedragen, wordt men uitgedaagd en bekwaam gemaakt om weer op 
weg te gaan naar een nieuwe morgen. 
Waar twee of drie zo samenzijn, is het Leven niet meer tegen te 
houden! 
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; 



 

11 
 

de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen. 

 

Voorbede                                                                                                                            
Goede God, wij hebben weet van uw vergevingsgezindheid                                                               
en daarom durven wij vol vertrouwen bidden: 

- Voor alle geloofsgemeenschappen  
die in Jezus’ naam samenkomen.  
Dat de Geest van Jezus hen mag leiden  
in het omgaan met conflicten en met fouten van mensen,  
zodat medemensen in hun omgang met elkaar  
iets van Gods liefde en zorg mogen ervaren……….                                                                 
Laat ons bidden 
 
- Voor ouders en opvoeders.  
Dat zij aan de kinderen die hun zijn toevertrouwd,  
geduld en mildheid leren  
in hun omgaan met andere mensen.  
Dat zij zelf proberen te leven naar het voorbeeld van Jezus. ……… 
Laat ons bidden 
 
- Voor onszelf en alle christenen.  
Dat wij over alle verschillen heen,  
iedereen waarderen  
en samen eensgezind bidden en vieren………………..                                                                                    
Laat ons bidden 

Voor alle mensen die wereldwijd 
slachtoffer zijn van het coronavirus 
en voor allen die patiënten met hun zorg 
en deskundigheid begeleiden………….. 
Laat ons bidden 

-Eigen intenties                                                                                                              
Laat ons bidden 
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Goede God, telkens wanneer wij U roepen,                                                                                        
bent U in ons midden.                                                                                                        
Verhoor onze gebeden                                                                                                                       
en blijf met liefde naar ons omzien,                                                                                   
vandaag en tot in eeuwigheid.                                                                                                
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: Vernieuw Gij mij, ( G v L 538) 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!  

God, laat mij voor uw aangezicht,  

geheel van U vervuld en rein,  

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,  

een geest van licht, zo klaar als Gij;  

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  

en ga de weg die U behaagt. 

 

3.  Wees Gij de zon van mijn bestaan,  

dan kan ik veilig verder gaan,  
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tot ik U zie, o eeuwig Licht,  

van aangezicht tot aangezicht. 

 

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 

God, uw gave is het                                                                                                                                                                     
als wij U oprecht dienen en in vrede leven.                                                                                  
Geef dat wij door deze offerande U verheerlijken                                                                                  
en door deze deelname aan de eucharistie                                                                                                                       
groeien in onderlinge gezindheid.                                                                                            
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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. 

(eucharistisch gebed II B) 

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 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 met de 
woorden:                                                                                                               
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!) 
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Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U stroomt alle 
heiligheid. 

Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd 
worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam 
Hij brood in zijn handen, dankte U, en brak het om te verdelen onder 
zijn leerlingen en sprak: 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn lichaam 

dat voor u gegeven wordt. 

Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U 
opnieuw, en reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: 

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. 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is 
gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons 
heeft gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde 
van de dood. Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt 
bevonden voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden. 
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Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw 
eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang dat wij naar elkaar toe 
groeien door de kracht van uw heilige Geest. 

Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in 
onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus., 
onze bisschop Johannes. en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. 

Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn 
gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle 
mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat 
hen treden in de luister van uw Aanschijn. 

Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de maagd 
Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, 
met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw 
welbehagen delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu 
hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon 
aanhouden tot in uw heerlijkheid. 

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, 
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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 

In een wereld waar wij dagelijks horen 

over onvrede, agressie en geweld, 

bidden wij om zachtmoedigheid en vrede… 

 

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, 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. 
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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 

Als wij deze gaven delen, 

bekennen wij ons tot de weg van Christus. 

Dan willen wij ons laten aanraken door zijn Geest, 

om te worden we wie wij zijn: Lichaam van Christus. 

 

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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Communio Psalm 76, 12 - 13:                                                                                                                             
Vovete, et reddite Dominio Deo vestro omnes qui in circuitu eius af-                       
fertis munera: terribili, et ei qui aufert spiritum principum: terribili                                                     
appud omnes reges terrae.                                                                                                    
(Volbrengt voor de Heer uw geloften, en biedt de Geduchte uw offers                                                          
aan; die machtige vorsten de moed beneemt en schrik verwekt bij de                                                                                          
heersers der aarde) 

Gebed na de communie                                                                                                                                     
Heer, Gij vervult ons hart met vreugde en dankbaarheid                                                                       
nu wij uw Zoon hebben herkend                                                                                                                 
bij het breken van het brood.                                                                                                
Wij vragen U:                                                                                                                
geef ons de geest van ware onthechting,                                                                                      
zodat wij niemand iets schuldig blijven,                                                                                                                                                                   
onze naaste beminnen en uw geboden onderhouden.                                                                              
Door Christus onze Heer.                                                                                                     
Amen. 

 

Zending en zegen 

‘Zachtmoedig en nederig van hart’, 

zó zijn de kinderen van God. 

Gaan wij van hier als mensen naar Gods hart, 

die uit zijn op het geluk van alles en allen. 

Dan zijn wij een zegen voor elkaar 

en mogen wij ons gezegend weten door de eeuwige God. 

 

De Heer zal bij u zijn. 
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De Heer zal u bewaren. 

 

Her, zie genadig naar uw gelovig volk 

dat een beroep doet op uw barmhartigheid; 

laat hen die op uw goedheid vertrouwen 

overal bekend maken wat Gij in uw liefde geschonken hebt. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen. 

 

Slotlied: De aarde is vervuld (GvL 417, 1 t/m 4) 

1. De aarde is vervuld  

van goedertierenheid,  

van goddelijk geduld  

en goddelijk beleid 

2. Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen,  

zij gaat in alle nood  

door heel het leven heen. 

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad  

tot in de groeve af  
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omdat zij niet verlaat  

wie toeven in het graf. 

4. Omdat zij niet vergeet  

wie godverlaten zijn:  

de wereld hemelsbreed  

zal goede aarde zijn. 

5.       De sterren hemel hoog 

          zijn door dit zaad bereid 

          als dienaars tot de oogst 

          der goedertierenheid.   

6.       Het zaad der goedheids Gods, 

          het hoge woord, de Heer, 

          valt in de voor des doods, 

          valt in de aarde neer.        

7.        Al gij die God bemint 

           en op zijn goedheid wacht,      

           de oogst ruist in de wind 

           als de psalmen in de nacht.                                                                                                  
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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. 

 


