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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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Tot vrijheid geroepen 

Eucharistieviering op zondag 7 maart 2021 

(3e zondag in de Veertigdagentijd B) 

 

Introitus  Psalm 25, 15.16                                                                                                                 

Oculi mei semper ad Dominum, quia ipse evellet de laqueo pedes meos: 

respice in me, et misere mei, quoniam unicus et pauper sum ego.                                                                                                                                                

Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht: Hij zal mijn voeten uit de strik 

bevrijden. Zie naar mij om en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en 

hulpeloos. 

Intredezang: Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn (GvL 568) 

1.  Zomaar een dak boven wat hoofden                                                                                                          

deur die naar stilte openstaat.                                                                                                                                                         

Muren van huid, ramen als ogen                                                                                                                   

speurend naar hoop en dageraad.                                                                                                                                                                         

Huis dat een levend lichaam wordt                                                                                                

als wij er binnengaan                                                                                                                                                                                                             

om recht voor God te staan. 

2.  Woorden van ver, vallende sterren                                                                                                                                                     

vonken verleden hier gezaaid.                                                                                                                                     

Namen voor hem, dromen, signalen                                                                                                                                                                  

diep uit de wereld aangewaaid.                                                                                                                                                                                         

Monden van aarde horen zien,                                                                                                                                                          

onthouden, spreken voort                                                                                                                   

Gods vrij en lichtend woord. 

3.  Tafel van Eén, brood om te weten                                                                                                   

dat wij elkaar gegeven zijn.                                                                                                                                                         

Wonder van God, mensen in vrede,                                                                                                                                 

oud en vergeten nieuw geheim.                                                                                                                                                         

Breken en delen, zijn wat niet kan,                                                                                              

doen wat ondenkbaar is,                                                                                                                                

dood en verrijzenis. 
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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. 

 

Voorwoord over de Vastenactie 

Vandaag vieren we de derde zondag van de Veertigdagentijd. 

Een tijd waarin we ons voorbereiden op de Goede Week en het Paasfeest. 

Een tijd waarin we ons bezinnen, en de 7 werken van barmhartigheid 

één voor één tot ons laten doordringen. 

In deze tijd vragen Vastenactie en Kerk in Actie onze aandacht 

voor de inzet van de kerken in gebieden waar christenen 

in de minderheid zijn. 

Vastenactie zet zich in om jongeren kansen te geven onderwijs te volgen. 

Daardoor kunnen zij zich inzetten voor de samenleving. 

Bijvoorbeeld om voldoende voedsel te kunnen verbouwen, 

ondanks de gevolgen van de klimaatverandering. 

In het kader van het derde werk van barmhartigheid, 

‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ 

ondersteunt Kerk in Actie een project in Libanon, 

waar inmiddels een kwart van de bevolking vluchteling is. 

Op de websites van de deelgemeenschappen in Schiedam, Vlaardingen en 

Maassluis vindt u informatie over de acties in de vastentijd en de 

mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het werk van Vastenactie en 

Kerk in Actie. 

 

Schuldbelijdenis en Kyrie eleison (Mis XVII) 

Omdat het voor ons vaak moeilijk is om Gods weg te begrijpen, 

omdat wij niet altijd open stonden voor zijn liefde, 

vragen wij God en elkaar om ontferming… 

 

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. 
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Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 

alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, 

voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven 

en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 

 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

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

Kyrie eleison. Kyrie eleison. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

 

Gebed 

Algoede God, 

opdat wij geen verkeerde wegen gaan, 

hebt Gij ons uw Wet gegeven die ten leven leidt. 

Geef ons uw Geest, 

om in te zien dat het ware leven 

voortkomt uit het Kruis 

en dat uw Zoon door zijn sterven 

de hele wereld weer heeft opgericht. 

Hij die met U leeft en heerst 

in de eenheid van  de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Eerste lezing: uit het boek Exodus (20, 1-17) 

In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen. 

“Ik ben de Heer uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. 

Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij. 

Gij zult geen godenbeelden maken, 

geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, 

beneden op aarde of in de wateren onder de aarde. 

Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen 

en hun geen goddelijke eer bewijzen; 

want Ik, de Heer uw God, 

Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God, 

die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen 

tot het derde en vierde geslacht, 

maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden 
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een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht. 

Gij zult de Naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken; 

want de Heer laat hen, die zijn Naam lichtvaardig gebruiken, 

niet ongestraft. 

Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn. 

Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten. 

Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God. 

Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten: 

gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, 

uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, 

zelfs niet de vreemdeling die bij u woont. 

In zes dagen immers heeft de Heer de hemel, de aarde, 

de zee met al wat er in is gemaakt. 

Maar de zevende dag heeft Hij gerust 

en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. 

Eer uw vader en uw moeder. 

Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. 

Gij zult niet doden. 

Gij zult geen echtbreuk plegen. 

Gij zult niet stelen. 

Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. 

Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; 

gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, 

niet op zijn slaaf, zijn slavin, 

zijn rund of zijn ezel, 

op niets wat hem toebehoort.” 

Woord van de Heer. 

Wij danken God.                                                                                                                      

Graduale Psalm 9, 20.4                                                                                                          

Exsurge, Domine, non praevaleat homo: iudicentur gentes in conspectu 

tuo. In convertendo inimicum meum retrorsum, infirmabuntur, et peribunt 

a facie tua.                                                                                                                     

Sta op, Heer, laat de mens niet overwinnen, maar daag de volken voor uw 

rechterstoel. Al mijn tegenstanders zijn gevlucht, gestruikeld en gevallen 

voor uw aanschijn. 
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Tweede lezing: uit de eerste brief van Paulus a.d. Korintiërs (1, 22-25) 

Broeders en zusters, 

Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid. 

Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, 

voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid; 

maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, 

is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid. 

Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen 

en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. 

Woord van de Heer. - Wij danken God. 

 

Tractus Psalm 123, 1-3                                                                                                             

Ad te levavi oculus meos, qui habitas in caelis. Ecce, sicut oculi servorum 

in manibus, dominorum suorum. Et sicut oculi ancillae in manibus 

dominae suae; ita oculi nostri ad Dominum, Deum nostrum, donec 

misereatur nostri. Miserere nobis, Domine, miserere nobis.                                                                                                                                 

Tot U sla ik mijn ogen op, tot U die woont in de hemel. Zoals het oog van 

de slaaf, gericht op haar meesteres, zo richt zich ons oog op de Heer, onze 

God, tot Hij zich om ons bekommert. Ontferm U toch Heer, heb erbarmen 

met ons. 

 

Evangelie: volgens Johannes (2, 13-25) 

Toen het Paasfeest der Joden nabij was, 

ging Jezus op naar Jeruzalem. 

In de tempel trof Hij de verkopers aan 

van runderen, schapen en duiven 

en ook de geldwisselaars die daar zaten. 

Hij maakte van touwen een gesel, 

dreef ze allemaal uit de tempel, 

ook de schapen en de runderen; 

het kleingeld van de wisselaars veegde 

Hij van de tafels 

en Hij wierp die omver. 

En tot de duivenhandelaars zei Hij: 

“Weg met dit alles! 

Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!” 

Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: 
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De ijver voor uw huis zal mij verteren. 

De Joden richtten zich tot Hem met de woorden: 

“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien, 

dat Gij dit doen moogt?” 

Waarop Jezus hun antwoordde: 

“Breekt deze tempel af 

en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.” 

Maar de Joden merkten op: 

“Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd; 

zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?” 

Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam. 

Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden, 

herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, 

en zij geloofden in de Schrift 

en in het woord dat Jezus gesproken had. 

Terwijl Hij bij gelegenheid van het Paasfeest in Jeruzalem was, 

begonnen er velen in zijn Naam te geloven 

bij het zien van de tekenen die Hij deed. 

Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen, 

omdat Hij allen kende. 

Hij wist wat er in de mens stak 

en daarom was het niet nodig 

dat iemand Hem over de mens inlichtte. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Korte overweging     

                                                                                                                                                       

Om te beginnen wil ik eerst even stilstaan bij de eerste lezing: de zgn. Tien 

Geboden.                                                                                                                                                                      

De Joodse traditie spreekt niet van Geboden, maar van Woorden, de Tien 

Woorden.                                                                                                                                                                                                            

Er is zeker een reden waarom je beter van Tien Woorden dan van Tien 

Geboden kunt spreken.                                                                                                                                      

Er bestaat immers geen enkele wet in Nederland, die de mensen aanspreekt 

met U of gij.                                                                                                                                                                   

Gij zult op de snelweg niet harder dan 120 km rijden.                                                                          

Dat klinkt voor geen meter - zou je haast zeggen.                                                                                                                                                                      

Toch staat onze tekst helemaal in deze vorm: Gij zult........                                                                             
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Dat betekent, dat de Woorden worden gesproken binnen een relatie: de 

God die Israël bevrijd heeft uit Egypte richt zich hier tot zijn volk.                                                            

Het zijn geen voorschriften uit een wetboek, maar woorden van een 

Verbond. Woorden die het doel hebben een relatie in stand te houden en 

vorm te geven. En dat moeten we ons voortdurend voor ogen houden, als 

we deze woorden horen.                                                                                                                                                    

Deze woorden willen tot je zeggen: laat je jezelf niet weer onvrij maken 

door achter vreemde goden aan te lopen.                                                                                                                            

En vreemde goden zijn er genoeg!                                                                                                                        

Geld, macht, bezit, prestige of aanzien.                                                                                                                        

De Tien Woorden staan dus in een heel bepaald licht: het licht van de 

relatie tot God, met de bedoeling dat wij elkaar respecteren en voor elkaar 

een menswaardig leven leiden.                                                                                                                                                  

Als er Iemand tot in het diepst van zijn wezen doordrongen was, dat de 

relatie met God het meest essentiële is in een mensenleven, dan was het 

wel Jezus.                                                                                                                                                 

Hij kende natuurlijk deze Tien Woorden van buiten.                                                                                          

En Hij zal zeker heel diep van binnen geweten hebben, dat het in deze 

Woorden gaat om het vormgeven aan de relatie, het onderhouden van een 

relatie.                                                                                                                               

Ze zijn een hulpmiddel, een richtsnoer. 

En Jezus was bij gelegenheid van het Paasfeest, Pesachfeest, in Jeruzalem.                                                               

Het Pesachfeest nog wel: het feest waarop heel Israël viert en gedenkt, dat 

God hen indertijd bevrijd had uit het slavenhuis van Egypte.                                                                       

En als Hij dan naar de tempel gaat om te bidden en te vieren, ziet Hij dat 

het daar om heel andere dingen draait dan om de dienst aan God, het 

onderhouden van een relatie met God.                                                                                                  

De tempel is een markthal geworden.                                                                                              

Deze heilige plaats moet gezuiverd worden.                                                                                                                                              

En zo veegt Jezus de tempel schoon.                                                                                                              

En Hij gaat nog verder.                                                                                                                       

Hij zegt: breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.                                                                                                             

Daarmee doelt Hij op de tempel die Hijzelf was, zegt het evangelie.                                                                                                                                                

Dat betekent: er is een tempel van steen, en die moet je niet laten 

verloederen.                                                                                                                                                                                                            

Maar elke mens die leeft van de Tien Woorden is een tempel van vlees en 

bloed, levend lichaam, woonplaats voor de Geest van God.                                                                                            
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En wie door God zelf wordt bewoond, die zal door Hem bewaard worden 

in het eeuwige leven.                                                                                                                                                                          

Dat vieren wij met Pasen: Leven over de dood.                                                                          

En er is al leven vóór de dood, als wij leven van de Tien Woorden.                             

Amen. 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de Maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven; 

die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden; 

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest; 

de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

de vergeving van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; 

en het eeuwig leven. Amen. 

 

Voorbede 

 

Bidden wij tot God, die zijn liefde voor ons bewijst door Jezus Christus… 

 

Voor allen die door het doopsel gereinigd 

zijn en een nieuw leven hebben ontvangen: 

dat in deze veertigdagentijd 

hun band met Christus versterkt mag worden. 

Laat ons bidden… 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Voor volkeren die elkaar vijandig zijn 

en geen betrekkingen onderhouden: 

dat er wederzijds begrip en toenadering mag groeien.  

Laat ons bidden… 

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

 

Voor mensen die opstandig zijn 

door wat hun in het leven is overkomen: 

|dat God hen nieuwe hoop mag schenken. 

Laat ons bidden… 

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

 

Voor mensen waar ook ter wereld 

die zich inzetten voor de rechten van anderen: 

dat zij kracht en moed ontvangen 

om door te gaan met hun goede werken; 

dat wij hen ondersteunen met onze bijdrage 

voor Vastenactie en Kerk in Actie. 

Laat ons bidden... 

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

 

Voor onszelf: 

dat wij ons in deze Veertigdagentijd de geest eigen maken 

van bekering en boetvaardigheid. 

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. 

 

(Eigen intenties) 
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Eeuwige God, die in de woestijn 

de dorst van uw volk hebt gelest 

door het water uit de rots: 

geef ons in deze tijd het levend water 

dat in ons opborrelt tot eeuwig leven. 

Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Offerande: Aandragen van de gaven 

De gaven van brood en wijn worden nu op het altaar geplaatst voor de 

viering van de eucharistie. U kunt zich daarbij aansluiten met een bijdrage 

voor de collecte. 

In deze bijzondere tijd kunt u uw bijdrage overmaken naar de bank-

rekening van uw deelgemeenschap. U kunt uw bijdrage ook digitaal 

overmaken via de GIVT-app op uw mobiele telefoon. 

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

geloofsgemeenschap. 

 

Offertorium Psalm 19, 9 – 12 

Iustitiae Domini rectae, laetificantes corda, et dulciora super mel et favum: 

nam et servus tuus custodiet ea.                                                                                         

Rechtmatig zijn de bevelen des Heren, bevredigend voor het gemoed, 

welsmakender dan honingzeem: uw dienaar neemt ze ter harte.                              

 

Offerandegezang: De eerste uit de doden (GvL 585) 

1.  De eerste uit de doden                                                                                                                                     

die sterft en eeuwig leeft,                                                                                                                                                                        

die met een handvol broden                                                                                                        

zijn volk verzadigd heeft,                                                                                                                                                                                           

die is het brood dat heden                                                                                      

voor ons gebroken wordt,                                                                                                                                                                                            

die is de vrucht vertreden,                                                                                                                                        

het kostbaar bloed gestort. 
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2. De eerste uit de doden                                                                                                                                          

die water maakt tot wijn,                                                                                                                                                                   

is onder zijn genoden                                                                                                                                                                            

een levende fontein,                                                                                                                      

zoals er staat geschreven:                                                                                                                                  

springende wijd en zijd                                                                                                                

tot in het eeuwig leven,                                                                                                                

een zee van zaligheid. 

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, open onze harten, 

opdat wij de taal van uw tekenen verstaan. 

Leer ons begrijpen dat Gij het zijt die met ons gaat 

uit het land der verdrukking naar een leven in de vrijheid. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

 

Prefatie I van de Veertigdagentijd 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. 

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 

heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken altijd en 

overal door Christus onze Heer. 

Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar 

het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van 

grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw 

aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de volheid 

der genade die Gij uw kinderen hebt toegezegd. 

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 (Mis XVII) 

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 VIII 

U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus uw 

Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen redt, 

de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons wordt 

aangeboden. 

God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend, hebt Gij 

ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij overgeleverd tot in de 

dood, opdat wij ons tot U bekeren en elkander beminnen. 

Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en 

vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, nu wij 

de opdracht van uw Zoon vervullen. 

Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij tijdens 

de maaltijd brood in zijn handen, dankte en zegende U, brak het brood en 

gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
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NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw liefde, 

vol ontferming, reikte de beker over 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. 

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

de dood des Heren, totdat Hij komt. 

Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde nagelaten. 

Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij U aan, wat 

Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen verzoening. 

Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw Zoon en 

schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest verwijderen 

wat scheiding brengt. 

Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, onze paus en 

Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw volk. 

Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en 

tot instrument van uw vrede. 

Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met de 

heilige Maagd en Moeder van God, Maria, met de heilige Jozef, haar 

bruidegom, en met alle heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle 

rangen en standen, van alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te 

vieren tot een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld  die vervuld is 

van uw vrede. Door Christus onze Heer. 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze 

God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en 

tot in eeuwigheid. 

Amen. 
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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 

Jezus stond voor de vrede 

en Hij trad met krachtige hand op 

om vrede terug te brengen in het huis van zijn Vader. 

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. 
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Agnus Dei (Mis XVII) 

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 

In de woestijn gaf God zijn volk de Tien Woorden, 

als richtsnoer voor het leven. 

Hier rond deze Tafel worden wij geroepen tot vrijheid 

en krijgen wij als kracht tot leven dit Brood aangereikt. 

 

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. 

Communio Psalm 84, 4 – 5                                                                                                                

Passer invenit sibi domum, et turtur nidum, ubi reponat pullos suos: altaria 

tua, Domine virtutum, Rex meus, et Deus meus; beati, qui habitant in 

domo tua, in saeculum saeculi laudabunt te.                                                                                                               

De mus weet een schuilplaats te vinden, de zwaluw een nest voor haar 

jongen. Ik mag verblijven bij uw altaar, Heer der hemelmachten, mijn 

Koning en mijn God! Gelukkig zij die wonen in uw huis, eeuwig zullen zij 

U prijzen.                                                                                          
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Communiegezang: Psalm 119(2) (GvL) 

1.  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. 

2.  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. 

3.  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.     

 

Gebed na de communie 

Heer onze God, 

wij danken U voor het geestelijk voedsel 

dat wij uit uw hand ontvingen. 

Laat niet toe 

dat wij die tot uw kinderen zijn herboren 

vergeefs van uw spijs hebben geproefd. 

Wek in ons het geloof en de werken 

opdat de gave van de Geest 

die Gij in ons hart hebt gestort, 

niet zonder vrucht zou zijn. 

Door Christus onze Heer. Amen. 
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Zending en zegen 

‘Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, 

uit de slavernij heeft bevrijd.’ 

Laten wij van hier gaan in het vertrouwen 

dat God ons telkens weer roept tot een leven in vrijheid, 

ook in deze tijd, ondanks de beperkingen van de corona-crisis. 

Moge Hij ons zegenen op onze levensweg… 

 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

 

Heer, 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. 

 

Slotgezang: Attende Domine (GvL 844) 

Atténde, Dómine, et miserére, Luister, Heer, en wees genadig, 

quia peccávimus tibi. want, wij hebben tegen U gezondigd 

Atténde  

Ad te, rex summe, ómnium  Tot U, opperste Koning, Verlosser  

redémptor, óculos nostros van allen, slaan wij wenend onze  

sublevámus flentes; exáudi, ogen op: Verhoor, Christus, ons  

Christe, supplicántum preces smeekgebed. 

Atténde  

Déxtera Patris, lapis anguláris, Rechterhand van de Vader,  

via salútis, iánua caeléstis, Hoeksteen, Weg ten heil, Deur naar 

áblue nostri máculas delícti de hemel, reinig ons van zondesmet 

Atténde  
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Rogámus, Deus, tuam maiestátem,  Wij vragen, God, uw majesteit: 

Áuribus sacris gémitus exáudi,  schenk gehoor aan ons zuchten, 

Crímina nostra plácidus indúlge vergeef genadig onze fouten. 

Atténde 

Tibi fatémur crímina admíssa, U bekennen wij de bedreven fouten, 

Contríto corde pándimus occúlta: rouwmoedig belijden wij ons  

Tua, redémptor, píetas ignóscat. Heimelijk kwaad: Verlosser, schenk  

Atténde  in uw goedheid vergiffenis. 

Innocens captus, nec repúgnans  Gij, die onschuldig gevangen  

Ductus, téstibus falsis pro ímpiis  genomen zonder tegenstand wegge- 

Damnátus, quos redemísti, tu  voerd, op vals getuigenis ten gunste 

Consérva, Christe.  van zondaars zijt veroordeeld,  

Atténde Christus, spaar hen die Gij hebt  

 verlost 
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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. 


