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Voorwoord 

Nu wij in onze kerken voorlopig geen mensen kunnen ontvangen vanwege 

het corona-virus, zoeken we naar wegen van verbondenheid. 

Daarom worden er nu vaker 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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Licht voor alle volkeren 

Eucharistieviering op dinsdag 2 februari 2021 

in de basiliek van Sint Liduina en O.L.V. Rozenkrans 

(Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis) 

 

Openingslied: God groet u, zuiv’re bloeme 

God groet U, zuiv're bloeme, Maria maged fijn. 

Gedoog dat ik u roeme: lof moet u altijd zijn. 

Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij, 

wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij! 

 

O roze zonder doren, o violette zoet. 

O bloeme blauw in 't koren, neem mij in uw behoed. 

Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij. 

och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij! 

 

Met recht zijt gij verheven al boven d'eng'lenschaar. 

Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar. 

Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij, 

en wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij. 

 

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. 

 

Wij vieren vandaag het feest van de opdracht van de Heer. 

Jezus openbaart zich aan de wereld. 

In de armen van zijn moeder wordt Hij naar de tempel gebracht. 

De profetes Hanna en de vrome Simeon zien het, 

en herkennen Hem als de beloofde Messias. 

En Simeon zingt zijn loflied. 

Want dit Kind is het Licht voor alle volkeren. 

Maar op de achtergrond doemt het kruis al op. 

Laten wij, met Maria, kiezen voor deze Mens 
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en Hem juichend verwelkomen als het Licht van de wereld, 

juist in deze soms zo duistere tijd. 

 

Zegengebed over de kaarsen 

God, Gij zijt het ware Licht, 

De Bron waaruit het licht voortkomt dat eeuwig straalt. 

Vervul de harten van uw gelovigen 

met de luister van het onvergankelijk licht 

En geef dat allen die in uw tempel 

door de glans van het kaarslicht worden omgeven 

eens het licht van uw glorie mogen aanschouwen 

Door Christus onze Heer. 

Amen. 

 

De kaarsen worden aangestoken. De priester en de acolieten gaan naar 

het altaar, waarbij de Lofzang van Simeon gezongen wordt. 

 

Lofzang van Simeon 

Nu kunt Gij, Heer, volgens uw Woord, 

uw dienstknecht laten gaan in vrede, 

daar ik met eigen ogen heb aanschouwd 

uw heil, dat Gij onthult aan alle volken: 

de heidenen een openbarend licht, 

en heerlijkheid voor Israël, uw volk. 

Eer aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 

zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Gloria (Eer aan God) 

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. 
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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. 

 

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. 
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Gebed 

Almachtige, eeuwige God, 

Op deze dag is uw eniggeboren Zoon 

in ons menselijk lichaam voor U verschenen 

en in de tempel opgedragen. 

Wij bidden U: geef dat ook wij, met een zuiver hart, 

voor U mogen verschijnen. 

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 de profeet Maleachi (3, 1-4) 

Dit zegt de Heer God: 

Ik zend mijn gezant voor Mij uit om voor Mij de weg te banen. 

En aanstonds treedt dan de Heer zijn heiligdom binnen, 

de Heer die gij zoekt, de engel van het verbond, 

naar wie gij verlangend uitziet. 

Let op, Hij komt, zegt de Heer van de hemelmachten. 

Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen? 

Wie zal er staande blijven wanneer Hij verschijnt? 

Want Hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. 

Hij zet zich neer om het zilver te smelten en te zuiveren, 

om de levieten te zuiveren en hen, als goud en zilver, te louteren, 

zodat zij de Heer weer op de vereiste wijze offergaven kunnen brengen. 

Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem de Heer weer behagen, 

zoals in het verleden, in de voorbije jaren. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Gezongen antwoordpsalm: psalm 24-II 

Wie mag bestijgen de berg van de Heer, 

wie mag staan in zijn heilig domein? 

Die rein is van handen en zuiver van hart, 

die zijn ziel aan valsheid niet biedt. 

Wie mag bestijgen de berg van de Heer, 

wie mag staan in zijn heilig domein? 
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Van de Heer draagt de zegen hij mee, 

ontvangt recht van God die zijn heil is. 

Wie mag bestijgen de berg van de Heer, 

wie mag staan in zijn heilig domein? 

 

Aldus het geslacht van wie vragen naar Hem, 

van wie zoeken uw aanschijn: zij, Jakob 

Wie mag bestijgen de berg van de Heer, 

wie mag staan in zijn heilig domein? 

 

Eerste lezing: uit de brief aan de Hebreeën (2, 14-18) 

Broeders en zusters, 

de kinderen van één familie 

hebben deel aan hetzelfde vlees en bloed; 

daarom heeft Jezus ons bestaan willen delen, 

om door zijn dood 

de vorst van de dood, de duivel, te onttronen 

en om hen te bevrijden, die door de vrees voor de dood 

heel hun leven aan onvrijheid onderworpen waren. 

Want het zijn niet de engelen wier lot Hij zich aantrekt, 

maar de nakomelingen van Abraham. 

Vandaar dat Hij in alles aan zijn broeders gelijk moest worden, 

om als een medelijdend en getrouw hogepriester 

hun belangen bij God te behartigen 

en de zonden van het volk uit te boeten. 

Omdat Hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, 

kan Hij allen helpen die beproefd worden. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Vers voor het evangelie: Lc. 2, 32 (gezegd) 

Alleluia. 

Een licht dat voor de heidenen straalt, 

een glorie voor uw volk Israël. 

Alleluia. 
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Evangelie: volgens Lucas (2, 22-40) 

Toen de tijd aanbrak 

waarop Maria en het kind volgens de Wet van Mozes 

gereinigd moesten worden, 

brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem 

om Hem aan de Heer op te dragen, 

volgens het voorschrift van de Wet des Heren: 

elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht 

moet aan de Heer worden toegeheiligd, 

en om volgens de bepalingen van de Wet des Heren 

een offer te brengen, 

namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven. 

Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, 

een wetgetrouw en vroom man, 

die Israëls vertroosting verwachtte, 

en de heilige Geest rustte op hem. 

Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest, 

dat de dood hem niet zou treffen, 

voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. 

Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. 

Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten 

om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, 

nam Simeon het kind in zijn armen 

en verkondigde Gods lof met de woorden: 

“Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: 

mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, 

dat Gij voor alle volken hebt bereid; 

een licht dat voor de heidenen straalt, 

een glorie voor uw volk Israël.” 

Zijn vader en moeder stonden verbaasd 

over wat van Hem gezegd werd. 

Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit 

en hij zei tot Maria, zijn moeder: 

“Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, 

tot een teken dat weersproken wordt, 

opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden, 

en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.” 

Er was ook een profetes, Hanna, 
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een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser. 

Zij was hoogbejaard en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man 

geleefd. 

Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar. 

Ze verbleef voortdurend in de tempel 

en diende God dag en nacht door vasten en gebed. 

Op dit ogenblik kwam zij naderbij, 

dankte God en sprak over het kind tot allen 

die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten. 

Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden, 

keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazaret terug. 

Het kind groeide op en nam toe in krachten; 

het werd vervuld van wijsheid 

en de genade Gods rustte op Hem. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Overweging 

De feestdag van vandaag staat bekend als ‘Maria Lichtmis’, maar het is 

een feest van de Heer. Niet de ‘zuivering’ van Maria staat centraal, maar 

de opdracht van het kind Jezus aan God. Een betere naam voor dit feest is 

daarom ‘Opdracht van de Heer in de Tempel’. 

Wij beschouwen deze feestdag vanouds als het einde van de kersttijd. Ook 

al eindigt deze in de huidige kalender kort na ‘Driekoningen’ met de Doop 

van de Heer. De tweede februari is ook de ‘verjaardag’ van ons bisdom, 

opgericht in 1956. 

De liturgie heeft een eigen tijdsbesef. Zij gedenkt het verleden. En zegt bij 

deze herinnering hoe God in het heden werkt. Dus ook in deze donkere tijd 

van corona-dreiging en maatschappelijke onrust. En vooral: hoe God ons 

richt naar de toekomst. Zo verbindt de liturgie de aarde met de hemel. 

Lucas is de enige evangelist die het verhaal brengt van de opdracht van 

Jezus. Hij is beïnvloed door de profeet Maleachi, die de komst meldt van 

de Messias in de tempel. Het is ingebed in een Joods kader met zijn 

vroomheid, de trouw aan de wet en de band met de tempel. Zijn ouders 

hebben gezorgd voor de besnijdenis van Jezus en zij vervullen het 

voorschrift van de wet (Leviticus 12). 

Lucas heeft grote aandacht voor Jeruzalem. Alles staat daarop gericht. Zo 

eindigt het geboorteverhaal met de opgang naar Jeruzalem als hoogtepunt. 
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Zoals in heel het evangelie van Lucas is Gods Geest aan het werk. 

Wanneer Jezus in de tempel komt, leidt de Geest Simeon bij het erkennen 

en het begroeten van het kind als de Gezalfde. 

Lucas laat de vreugde klinken in deze ontmoeting. Het gaat immers over 

heil dat over heidenen en joden zal stralen. De vreugde van Simeon wordt 

gedeeld door Hanna, de hoogbejaarde. Haar vreugde uit zich in een 

danklied. Het is geen oppervlakkige vreugde. Wij delen erin, als wij kiezen 

voor Jezus en met hem tot het einde de weg gaan naar Jeruzalem. 

Het kind zal weerstand ontmoeten. Wie met hem verbonden is, zal lijden 

onder deze weerstand, Maria het meest van al. Voor haar is de vreugde van 

de opdracht van Jezus (het vierde blijde geheim), vanwege de voorspelling 

van Simeon, tevens het de eerste van haar zeven smarten (Onze Lieve 

Vrouw van Zeven Weeën). 

De tweede lezing, uit de brief aan de Hebreeën, geeft als het ware een 

programma voor het feest van de Opdracht van de Heer. Het begint met de 

Menswording: Jezus heeft ons bestaan, als mensen van vlees en bloed, 

voluit willen delen. Door de lasten van ons menselijk bestaan te dragen, 

heeft Hij ons verlost, eens en voorgoed. 

In de vierde eeuw werd dit feest reeds gevierd in het Oosten. Toen lag de 

klemtoon al op Jezus, die als Messias de tempel binnentreedt en er door 

God wordt aangenomen. Het wordt er groots gevierd. 

Het Westen kwam iets later en gaf aan het feest eerder een accent op 

Maria. Het is echter niet juist als we dit feest beschouwen als de 

‘kerkgang’ van Maria. Dat was het eerste bezoek van een moeder aan de 

kerk na de geboorte van haar kind, dat ze liet zegenen en waarvoor ze God 

dankte. 

Hoe zouden wij de geboorte van nieuw leven kunnen omgeven met een 

reinigingsritueel?  Beter zouden wij dit gebeuren kunnen duiden als een 

toewijding aan God. Jezus is van God en hoort bij God. 

In het heidense Rome bestond al lang een feest voor een godheid 

Lupercus, god van de vruchtbaarheid en van de kudde. Ze vierden het feest 

met fakkels. Ook de Kelten hadden een feest rond het einde van de winter 

om de akkers te zuiveren aleer te zaaien. 

Onder paus Gelasius werden deze feesten gekerstend. De fakkels werden 

vervangen door kaarsen en ze wijzen naar Christus die het Licht is. Een 

lichtprocessie maakt vanouds deel uit van de viering van ‘Lichtmis’. Nu 

wij dit feest volgen via YouTube is een lichtprocessie niet mogelijk. Maar 
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wij verlangen, juist in deze moeilijke tijd, naar licht, naar uitzicht. 

Vanaf 1997 heeft de paus Johannes Paulus II bij dit feest aandacht 

gevraagd voor het aan God toegewijd leven. Jezus ging mannen en 

vrouwen voor in deze toewijding. Hanna, die voortdurend in de tempel 

verbleef is hun een voorbeeld. 

Deze feestdag schildert het teder beeld van het kleine kind in de armen van 

Simeon, die er zijn afscheidslied zingt: ‘Laat uw dienaar in vrede gaan’. 

Dit lied hoort bij de completen, de kerkelijke dagsluiting. 

Gelukkig wie ervaart dat het wachten niet nutteloos is. Dat zijn leven niet 

vergeefs is. En vooral: dat Gods werk zich voltrekt: ook en juist in deze 

tijd van wachten tot de corona-crisis eindelijk voorbij is. 

‘Lichtmis’ is het feest dat komt wanneer de dagen al iets meer lengen en 

de natuur stilaan gaat herleven. Dat mag onze hoop versterken, en ons 

bezielen om mensen te bemoedigen die alleen staan in deze donkere tijd. 

Als christenen geloven wij immers dat Jezus het Licht is dat over ons allen 

wil stralen. Amen. 

 

Voorbede 

Wij bidden tot God, die uitziet naar mensen, 

die ons welkom heet in zijn huis… 

 

Voor de Kerk: dat zij, net als Simeon en Hanna, 

ogen van mensen opent voor het heil van Godswege; 

voor de religieuzen: 

dat zij in hun gebed en in hun levensstijl 

mogen getuigen van Gods liefde. 

Laat ons bidden… 

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

 

Voor de wereld waarin wij leven: 

dat wij de tekenen van de tijd verstaan; 

dat wij niet bang zijn nieuwe wegen te gaan 

omwille van de komst van Gods Rijk. 

Laat ons bidden… 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Voor mensen in nood, voor landen in oorlog, 

Voor de kinderen van de rekening 

en voor allen die verlangen naar vrede: 

dat zij blijven hopen op een goede toekomst; 

dat wij hen bijstaan naar vermogen. 

Laat ons bidden… 

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

 

Voor  alle mensen wereldwijd 

die slachtoffer zijn van het coronavirus, 

om solidariteit met degenen die het zwaarst getroffen zijn; 

om waardering voor allen die patiënten met hun zorg begeleiden; 

om wijsheid bij het nemen van preventiemaatregelen. 

Laat ons bidden… 

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

 

Voor het bisdom Rotterdam, 

dat vandaag haar 65e verjaardag viert: 

dat velen onbevreesd de Heer mogen dienen 

en licht brengen onder alle mensen. 

Laat ons bidden… 

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

 

(Eigen intenties) 

 

Goede God, 

toon ons uw licht en uw heil; 

kom ons tegemoet met uw liefde. 

Door Christus 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. 

Informatie vindt u op de website van de parochie of van uw 

geloofsgemeenschap.  

 

Offerandelied: God wil een tempel bouwen 

God wil een tempel bouwen 

om ons nabij te zijn, 

zal Zij gezegend zijn 

die Hij zich heeft verkoren: 

Maria is Haar naam, 

een roos die zonder doornen 

In bloei zal komen staan. 

 

De bloem gaat zich ontvouwen, 

het zonlicht wekt Haar zacht, 

verwacht in stil vertrouwen 

het wijken van de nacht: 

zo heeft Zij willen wachten, 

zo schijnt na vele nachten 

ons levenslicht voorgoed. 

 

Zijn warmte zal verlichten 

De armen in het land, 

op aarde vrede stichten: 

kom reik elkaar de hand. 

God zal zijn tempel bouwen 

Een wereldwijd tehuis; 

mensen die Hem vertrouwen 

worden er kind aan huis. 
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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 de kerk U opdraagt 

om deze feestdag te vieren, 

zoals Gij het offer hebt willen aanvaarden 

dat U werd opgedragen voor het leven van de wereld: 

het Lam zonder gebrek, 

uw eniggeboren Zoon Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

Prefatie van de opdracht van de Heer 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal  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. 

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. 

Want uw Zoon, die eeuwig met U leeft, is heden opgedragen in de tempel, 

en door de Geest geopenbaard als een glorie voor uw volk Israël, en als 

een stralend licht voor alle volken. 

Daarom gaan ook wij vol vreugde uw heil tegemoet en zingen U met 

engelen en heiligen dit loflied toe zonder einde: 
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Sanctus (Heilig) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Heilig, heilig, heilig de Heer, 

Dominus, Deus sabaoth. de God der hemelse machten. 

Pleni sunt caeli et terra Vol zijn hemel en aarde 

gloria tua. van uw heerlijkheid. 

Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge. 

Benedictus qui venit Gezegend Hij die komt 

in nomine Domini. in de naam des Heren. 

Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed III B 

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 

prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles 

levend en heilig in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig U 

een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost 

tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw 

Naam. 

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. 

In alle ootmoed vragen wij U ze te heiligen door uw Geest, en ze Lichaam 

en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens 

woord wij deze geheimen vieren. 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood, en sprak 

daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak Hij het 

brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

Zo nam Hij na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw Naam 

te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen, en zei: 

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 

WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 

DIT IS MIJN BLOED 

DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN 

TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, 

zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan 

wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U vol 

dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer: zie 

welwillend neer op het offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, 

door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden 

verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn 

heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam 

en één geest. 

Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U. Dan zullen wij 

het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de 

heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef haar bruidegom, 

samen met uw apostelen en martelaren en met allen die in uw heerlijkheid 

zijn, en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van 

alle mensen toenemen door het offer van uw Zoon, dat ons in handen is 

gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier 

op aarde, sterk in liefde en geloof; samen met uw dienaar Franciscus, onze 

paus, en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid, 

en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 

Wij vragen U welwillend te staan tegenover de wensen van deze 

gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, 

breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren, en 

die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf 

hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor altijd te mogen 

genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt 

Gij alles wat goed is aan deze wereld. 

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 

Licht, heil en glorie: dat zijn de woorden 

die Simeon in de mond neemt als hij Jezus ziet. 

Met hem zien wij uit naar vrede, wereldwijd. 

Daarom bidden wij: 

 

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’, 

let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk; 

vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één. 

Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En met uw geest. 

 

 

 



- 17 - 

 

Agnus Dei (Lam Gods) 

Agnus Dei, Lam Gods, 

qui tollis peccata mundi dat wegneemt de zonden der wereld, 

miserere nobis. ontferm U over ons. 

Agnus Dei, Lam Gods, 

qui tollis peccata mundi dat wegneemt de zonden der wereld, 

miserere nobis. ontferm U over ons. 

Agnus Dei, Lam Gods, 

qui tollis peccata mundi dat wegneemt de zonden der wereld, 

dona nobis pacem, geef ons de vrede. 

 

Uitnodiging tot de communie 

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. 

 

Orgelspel tijdens de communie 

 

Gebed na de communie 

Heer, breng door deze heilige communie 

uw genade in ons tot voltooiing 

zoals Gij de verwachting van Simeon hebt vervuld. 

Hij werd niet door de dood getroffen 

voordat hij Christus mocht ontvangen. 

Geef dat ook wij de Heer tegemoet gaan 

en deelachtig worden aan het eeuwig leven. 

Door Christus onze Heer. Amen.  
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Zending en zegen 

Simeon had het heil aanschouwd en kon gaan in vrede. 

Mogen ook wij, gelouterd in deze weerbarstige tijd, 

gesterkt en bemoedigd door deze viering, 

Gods licht verspreiden in onze wereld, 

die uitziet naar liefde en vrede. 

 

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

Heer, strek uw rechterhand beschermend uit 

over het volk dat tot u bidt. 

Moge het, gelouterd en getroost, 

voortgang maken op de weg van het toekomstig geluk. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Zegene u de almachtige God, 

Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen. 

 

Slotlied: Wij groeten u, o koningin 

Wij groeten U, o koningin, o Maria: 

U Moeder vol van teed're min, o Maria: 

Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn, 

prijst met ons uw Koningin: 

salve, salve, salve, Regina. 

 

O Moeder van barmhartigheid, o Maria: 

en troost in alle bitterheid, o Maria. 

Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn, 

prijst met ons uw Koningin: 

salve, salve, salve, Regina.  

 

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 

leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. 

Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn, 

prijst met ons uw Koningin: 

salve, salve, salve, Regina. 
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Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria: 

de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. 

Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn, 

prijst met ons uw Koningin: 

salve, salve, salve, Regina. 
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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 is het aantal deelnemers 

van liturgische vieringen beperkt. Daardoor zijn ook de opbrengsten van 

de collectes sterk verminderd. Nu het nog niet voor iedereen mogelijk is 

om naar de kerk te komen, gaan wij ook weer 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. 


