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Voorwoord 

Nu wij in onze kerken slechts een klein aantal 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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Jezus, ik vertrouw op U 

Eucharistieviering op zondag 11 april 2021 

Beloken Pasen – zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 

 

Openingslied: Kondig het aan: de Heer is verrezen 

1. Kondig het aan: de Heer is verrezen, 

 zeg aan de wereld dat Jezus leeft. 

 Dit is de weg die Hij heeft gewezen; 

 dit is de waarheid die Hij geeft; 

 dit is het leven voor alle eeuwen! 

Alleluia! Christus leeft. 

2. Zing nu een lied van vreugde en vrede, 

 zing nu een lied van barmhartigheid. 

 Alle verdriet en pijn zijn geleden, 

 al wie verdrukt is wordt bevrijd. 

 Laat aan wie treuren uw blijdschap weten. 

Alleluia! Christus leeft. 

3. Leef in uw hart met volle vertrouwen, 

 hoop op een toekomst voor iedereen, 

 steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen, 

 vriendschap en goedheid om u heen. 

Liefde volstaat om een wereld op te bouwen. 

Alleluia! Christus leeft. 

  

Begroeting en inleiding 

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God 

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 

En met uw geest. 
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Schuldbelijdenis  

Omdat wij Gods barmhartigheid soms niet zien; 

omdat wij niet altijd leven naar het licht, 

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. 

Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 

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

voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

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

en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 

 

Kyrie eleison (Heer, ontferm U) (uit de mis ‘Laus Tibi Christe’) 

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

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

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

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

en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 

 

Gloria (Eer aan God) (uit de mis ‘Laus Tibi Christe’) 

Gloria in excelsis Deo 

et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

Laudamus Te. Benedicimus Te. 

Adoramus Te. Glorificamus Te. 

Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam. 

Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. 

Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 

Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. 

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 

Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. 

Tu solus altissimus, Iesu Christe. 

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen 
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Vertaling: 

Eer aan God in den hoge 

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  

Wij loven U. 

Wij prijzen en aanbidden U.  

Wij verheerlijken U en zeggen U  

dank voor uw grote heerlijkheid.  

Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;  

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;  

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;  

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  

Want Gij alleen zijt de Heilige. 

Gij alleen de Heer.  

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  

met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. 

Amen.  

 

Gebed 

God, Gij hebt uw Zoon verheerlijkt. 

In Hem zijn wij herboren 

en zijn vrede wenst Gij ons toe. 

Vervul ons van geloof in zijn aanwezigheid; 

maak ons één van hart 

en laat ons wonen in zijn vrede. 

Hij die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Eerste lezing: uit de Handelingen der apostelen (4, 32-35) 

De menigte, die het geloof had aangenomen, 

was één van hart en één van ziel 

en er was niemand, die iets van zijn bezittingen 

zijn eigendom noemde, 

integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk. 

Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af 

van de verrijzenis van de Heer Jezus 

en rijke genade rustte op hen allen. 
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Er was geen enkele noodlijdende onder hen, 

omdat allen, die landerijen of huizen bezaten, deze verkochten 

en de opbrengst ervan meebrachten 

om aan de voeten van de apostelen neer te leggen. 

Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Antwoordpsalm: Psalm 103 II (GvL) 

Refrein: Barmhartige Heer, genadige God. 

1. Ja, wat de hemel is voor de aarde, 

 dat is zijn liefde voor hen die geloven. 

Refrein: 

2. Zover als het oosten van het westen vandaan is, 

 zover van ons af werpt Hij al onze zonden. 

Refrein: 

3. Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 

 dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 

Refrein: 

4. Mensen, hun dagen zijn als het gras, 

 zij bloeien als bloemen in het open veld; 

 dan waait de wind en zij zijn verdwenen. 

Refrein: 

5. Maar duren zal de liefde van God 

 voor allen die zijn verbond bewaren, 

zijn woord behartigen en het volbrengen. 

Refrein: 

Tweede lezing: uit de eerste brief van de apostel Johannes (5, 1-6) 

Vrienden, 

iedereen die gelooft, dat Jezus de verlosser is, 

is een kind van God. 

Welnu, wie de vader liefheeft, 

bemint ook het kind. 

Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden, 

dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben. 

Dat is onze maatstaf. 
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God beminnen wil zeggen 

zijn geboden onderhouden, 

want ieder die uit God geboren is, 

overwint de wereld. 

En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, 

is geen ander dan ons geloof. 

Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft 

dat Jezus de Zoon van God is. 

Hij is het die gekomen is met water en bloed, 

Jezus Christus. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Alleluiavers: Joh. 20, 29 (gesproken) 

Alleluia. 

Omdat gij gezien hebt, Tomas, gelooft gij, zegt de Heer; 

zalig die geloven en niet gezien hebben. 

Alleluia. 

 

Evangelie: volgens Johannes (20, 19-31) 

In de avond van de eerste dag van de week, 

toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen 

gesloten waren uit vrees voor de Joden, 

kwam Jezus binnen, 

ging in hun midden staan en zei: 

“Vrede zij u”. 

Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. 

De leerlingen waren vervuld toen zij de Heer zagen. 

Nogmaals zei Jezus tot hen: 

“Vrede zij u. 

Zoals de Vader Mij gezonden heeft, 

zo zend Ik u.” 

Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 

“Ontvangt de heilige Geest. 

Wier zonden gij vergeeft, 

hun zijn ze vergeven, 

en wier zonden gij niet vergeeft, 
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hun zijn ze niet vergeven.” 

Tomas, een van de twaalf, ook Dídymus genaamd, 

was echter niet bij hen toen Jezus kwam. 

De andere leerlingen vertelden hem: 

“Wij hebben de Heer gezien.” 

Maar hij antwoordde: 

“Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie, 

en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, 

en mijn hand in zijn zijde leggen, 

zal ik het niet geloven.” 

Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, 

en nu was Tomas er bij. 

Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, 

ging in hun midden staan en zei: 

“Vrede zij u.” 

Vervolgens zei Hij tot Tomas: 

“Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. 

Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde 

en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.” 

Toen riep Tomas uit: 

“Mijn Heer en mijn God!” 

Toen zei Jezus tot hem: 

“Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? 

Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.” 

In het bijzijn van zijn leerlingen 

heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan 

welke niet in dit boek zijn opgetekend, 

maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven, 

dat Jezus de Christus is, 

de Zoon van God, 

en opdat gij door te geloven 

leven moogt in zijn Naam. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Korte overweging  

 

Beste zusters en broeders in Jezus Christus. 

Het verhaal over de slavernij in Egypte en hoe God de Israëlieten uit de 

slavernij in Egypte naar het beloofde land heeft gebracht, spreekt over 

Gods barmhartigheid. Jezus zegt tot ons: “Wees barmhartig zoals jullie 

Vader barmhartig is.” God is het juiste voorbeeld van barmhartigheid. Hij 

is de bron van alles wat goed is. Hoe God de mensen uit slavernij heeft 

gebracht en wat Hij heeft gedaan om de Israëlieten naar het beloofde land 

te brengen, weten wij van het verhaal uit oude testament. 

 

Iedereen die barmhartig is, helpt de mensen in nood. Iedereen die 

barmhartig is, offert wat voor de mensen op. God heeft zijn enige Zoon 

naar deze wereld gestuurd en Hij heeft zijn leven voor ons gegeven aan het 

kruis, zodat wij een nieuwe leven zullen krijgen.  

 

De evangelist Matteüs schrijft in hoofdstuk 25 over de laatste toespraak 

van Jezus die over het oordeel gaat. Jezus zal de mensen in twee groepen 

scheiden volgens hun daden. De eerste groep geeft wat te eten aan de 

mensen die honger hebben. Ze geven het water aan mensen die dorst 

hebben. Ze bezoeken de zieken en mensen die in de gevangenis zitten. Ze 

kleden de mensen die naakt zijn. Deze daden zijn daden van 

barmhartigheid. Ze bevrijden de mensen van armoede. Ze geven de kracht 

aan de mensen. Hun woorden troosten de mensen. Maar de andere groep 

mensen doen deze dingen niet. Jezus vraagt ons om barmhartig te zijn. 

Iedereen die barmhartig is overwint deze wereld, want deze wereld doet 

mensen pijn. Maar als wij barmhartig zijn, kunnen wij de pijn, die deze 

wereld de mensen doet, van hen wegnemen. En door onze daden en 

woorden kunnen de mensen God ervaren.  

 

Na de verrijzenis komt Jezus naar zijn leerlingen, toen de deuren van de 

verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de mensen. 

Jezus neemt hun vrees weg en Zijn aanwezigheid geeft hen vreugde. In het 

evangelie van vandaag zegt Jezus tweemaal tot zijn leerlingen “Vrede zijn 

u.” Ten eerste: De leerlingen waren bang voor de mensen, toen kwam 

Jezus naar zijn leerlingen en zei Hij tot hen: “Vrede zij u.” De groet van 

Jezus en Zijn aanwezigheid neemt hun angst weg en ze waren vervuld van 

vreugde. Ten tweede: zei Jezus tot Zijn leerlingen “vrede zij u” voordat hij 
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ze met een opdracht gestuurd heeft. Vandaag zijn we de leerlingen van 

Christus. Zoals de vader Hem gezonden heeft, stuurt Hij ons naar deze 

wereld met de zegen “Vrede zij u” en met de Heilige Geest als onze 

begeleider. Deze opdracht hebben wij gekregen om naar mensen te gaan 

en aan hen te verkondigen over God die barmhartig is en die ons door Zijn 

Zoon Jezus een nieuw leven geeft. 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 

Vanuit de vrede die de verrezen Heer ons toewenst, 

bidden wij met vertrouwen tot God, onze Vader… 

 

Voor de herders van de kerk: 

dat zij de dienst van de verzoening, 

die Christus heeft toevertrouwd, 

met vreugde mogen vervullen. 

Laat ons bidden… 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. (GvL 361) 
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Voor mensen in nood: 

dat aan ieder van hen wordt uitgedeeld 

naar zijn of haar behoefte. 

Laat ons bidden… 

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

 

Voor onze gemeenschap: 

dat wij steeds meer gekenmerkt mogen worden 

door onderlinge liefde en hulp. 

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) 

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

 

Goede God, 

U heeft uw Zoon in de wereld gezonden 

opdat wij delen in uw Geest. 

Leer ons het kwaad weerstaan door het geloof 

en laat ons U beminnen in uw kinderen. 

Door Jezus Christus, de Verrezene, 

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

geloofsgemeenschap. 

 

Offerandelied: In ressurrectione tua  

In resurrectione tua Christe, coeli et terra laetentur. 

In resurrectione tua Christe, coeli et terra laetentur, 

 

De hemel en aarde juichen samen: Christus is waarlijk verrezen, 

De hemel en aarde juichen samen: Christus is waarlijk verrezen, 

 

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 

Heilige Vader, 

met deze gaven van brood en wijn 

leggen wij ons leven in uw hand. 

Maak ons nieuw en vermeerder ons geloof 

in uw verrezen Zoon Jezus, onze Heer. Amen. 

 

Prefatie 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. 

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en 

genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, maar 

vooral op deze dag die Gij gemaakt hebt, bezingen wij U. Want ons 

paaslam, Christus, is voor ons geslacht. 
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Hij, die voor ons geworden is het Lam dat wegdraagt de zonden der 

wereld. Onze dood is Hij gestorven, voorgoed heeft Hij de dood 

ontwapend en gedood; Hij is opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw 

gemaakt. 

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

vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die U 

loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: 

Sanctus (Heilig) (uit de mis ‘Laus Tibi Christe’) 

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 V 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 

leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, 

onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te 

redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij 

vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij 

tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank 

verschuldigd om Hem. 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht 

van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van 

uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de 

wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste 

toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, 

heeft Hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar 

U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken 

en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:  
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NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak 

de zegen en het dankgebed, reikte hem over 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. 

 

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. 

 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze 

Heer; zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis 

en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende 

brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn 

komst in heerlijkheid. 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. 

Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, 

verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons 

elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. 

Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 

wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop 

Johannes en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. 

Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in 

ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. 

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

met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al 
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uw heiligen; samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen 

hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw 

grootheid en brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 

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

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

tot in eeuwigheid. Amen. 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

 

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 

geef genadig vrede in onze dagen, 

dat wij gesteund door Uw barmhartigheid, 

altijd vrij mogen zijn van zonde, 

en beveiligd tegen alle angst en onrust. 

Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, 

de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

 

Vredesgebed en vredewens 

Als Jezus, de Verrezene, binnenkomt in ons bestaan, 

is zijn eerste woord: Vrede zij u. 

In tastend geloof bidden wij om die vrede: 

 

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

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

Wensen wij elkaar de vrede. 

Agnus Dei (Lam Gods) (uit de mis ‘Laus Tibi Christe’) 

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 het delen van het heilig Brood 

wil God aanwezig zijn onder ons. 

Hij deelt met ons wat Hem het dierbaarst is: 

het Lichaam van Jezus Christus, zijn eigen Zoon. 

Hij roept ons op om te worden 

tot het levende 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… 
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Gebed bij de ‘geestelijke communie’ 

Mijn Jezus, 

ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. 

Ik bemin U en verlang naar U. 

Kom in mijn hart. 

Ik omhels U, verlaat mij nooit meer. 

 Communielied: Heer God, U loven wij 

Heer, God, U loven wij! Heer, U belijden wij! 

Vader in eeuwigheid, zingt gans‘t heelal Uw Naam  

Aarde en hemel, Heer, zingen blij Uw naam ter eer. 

Heel Uwe schepping door, eeuwig met 't eng'lenkoor: 

'Heilig, Heilig, Heilig is onze God, de Heer Zebaoth! 

Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol, Hemel en aarde zijn van Uw 

grootheid vol, 

Alleluia, alleluia, alleluia, Amen, alleluia, alleluia. 

 

Gebed na de communie 

Heer, Gij zijt in ons midden gekomen 

in Jezus, uw Verrezen Zoon. 

In het breken van het brood 

hebben wij Hem gelovig herkend. 

Wij vragen U: 

leer ons van dit geloof getuigen 

bij allen die met ons door het leven gaan 

en vervul ons van uw vreugde. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

Zending en zegen 

Deuren en ramen gingen open. 

Het nieuw ontloken leven werd gedeeld. 

Thomas mocht zien en geloven. 

Zien wij ook een glimp van het licht? 

De eerste leerlingen trokken er op uit. 

Gaan wij in hun voetspoor? 

Gaan wij van hier met Gods zegen... 

De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren 
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Heer, sterk het hart van uw gelovigen 

en steun hen met de kracht van uw genade, 

zodat zij volharden in het gebed 

en in de onderlinge liefde. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

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

Amen. 

 

Slotlied: U zij de Glorie (GvL 532) 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie nu en immer meer. 

Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,  

Heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.  

U zij de glorie, opgestane Heer,  

U zij de victorie nu en immer meer.  

 

2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.  

Weest dan volk des Heren blijde en welgezind 

En zegt telkenkere: “Christus overwint.” 

U zij de glorie, opgestane Heer,  

U zij de victorie nu en immer meer.  

 

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot: 

Niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer,  

U zij de victorie nu en immer meer.  
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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. 


