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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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De weg van de liefde 
Eucharistieviering in de Liduinabasiliek 

op de 6e zondag van Pasen, Liduinafeest 

 

Introitus: Vocem iucunditatis annuntiate 

Vocem iucunditatis annuntiate, 

et audiatur, alleluia: 

nuntiate usque 

ad extremum terrae: 

liberavit Dominus populum suum, 

alleluia, alleluia. 

 

Iubilate Deo omnis terra: 

psalmum dicite nomini eius, 

date gloriam laudi eius. 

Verkondigt het met blijdschap 

en maakt het bekend, alleluia: 

verkondigt het 

tot aan het uiteinde der aarde: 

de Heer heeft zijn volk verlost, 

alleluia, alleluia. 

 

Jubelt voor God, 

alle landen der aarde, bezingt 

de heerlijkheid van zijn Naam 

en brengt Hem uw hulde. 

 

 

Openingslied: Luid juub'len onze zangen 

Luid juub'len onze zangen een lied van liefd' en vreugd 

ter eer van u Liduina en uw verheven deugd. 

Toonbeeld van geduld, offer zonder schuld, 

heldin tot 't kruis bereid gekroond in eeuwigheid. 

 

O roos, bij ons ontloken en bloem van onze stam, 

gij zijt in geur en deugden de roem van 't rooms Schiedam. 

Vraag voor onze stad Gods genadeschat, 

geloof in woord en daad en deugd, die niet vergaat! 

 

Terwijl uw ziel mag juichen in 't loon, dat God u gaf, 

wacht hier uw heilig lichaam zijn eeuw'ge glorie af. 

Voor uw vroom gebeent' bidden wij vereend: 

sta onze burgerij naar ziel en lichaam bij! 
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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. 

Wij vieren vandaag de zesde zondag van Pasen, 

En ook het feest van de heilige Liduina van Schiedam, 

hier in haar basiliek. 

Wij krijgen daarbij een krachtig levenswoord aangereikt: liefde. 

Dit woord is een geschenk, een cadeautje 

- wat is er mooier dan bemind te worden? - 

en het is een opdracht en taak: 

heb lief en de aarde zal veranderen! 

In verbondenheid met elkaar ontvangen wij liefde 

en zijn wij in staat tot daden van liefde. 

Zo heeft ook Liduina op haar ziekbed geleefd 

in een diepe verbondenheid met het lijden van Christus. 

Uit de liefde die zij van Hem ontving, 

putte zij kracht om liefdevol te zijn voor anderen: 

door goede raad te geven, door voor mensen te bidden 

en door te delen van wat zij bezat. 

Haar beursje raakte nooit leeg. 

Laten wij in deze eucharistieviering God dank zeggen, 

een voorbeeld nemen aan de heilige Liduina 

en om haar voorspraak vragen. 

 

Schuldbelijdenis  

Maken wij ruimte voor Gods liefde in ons midden 

en staan wij stil bij die momenten waarop wij tekort schoten, 

en bekeren wij ons tot God om deze eucharistie goed te kunnen vieren… 

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. 
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Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven 

en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 

 

Kyrie (Heer, ontferm U) 

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. 

 

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. 

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.  
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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. 

 

Collecta-gebed 

God, Gij toont ons in de heilige maagd Liduina 

een indrukwekkend voorbeeld van liefde en lijdensmoed. 

Schenk ons op haar voorspraak de genade 

de beproevingen van dit leven omwille van U te dragen 

en anderen uit liefde tot U te helpen. 

Leid ons zo langs uw wegen 

naar de eeuwigdurende vreugde. 

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 Handelingen der apostelen (10, 25-26.34-35.44-48) 

Uit de Handelingen der Apostelen. 

Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet 

en eerde hem met een voetval. 

Maar Petrus deed hem opstaan en zei: 

“Sta op, 

ik ben ook maar een mens.” 

Petrus nam het woord en sprak: 

“Nu besef ik pas goed, 

dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, 

maar dat, uit welk volk ook, 

ieder die Hem vreest en het goede doet 

Hem welgevallig is.” 

Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, 

kwam de heilige Geest plotseling neer 

op allen, die naar de toespraak luisterden. 

De gelovigen uit de besnijdenis, 

die met Petrus meegekomen waren, 

stonden verbaasd dat ook over de heidenen 

de gave van de heilige Geest was uitgestort; 
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want zij hoorden hen talen spreken 

en God verheerlijken. 

Toen zei Petrus: 

“Kan iemand nog het water weigeren, 

zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden, 

die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?” 

En hij beval hen te dopen 

in de Naam van Jezus Christus. 

Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

Alleluia: Exivia Patre 

Alleluia. 

Exivia Patre, 

et veni in mundum: 

iterum relinquo mundum, 

et vado ad Patrem. 

Alleluia. 

Ik ben uitgegaan van de Vader 

en in de wereld gekomen; 

weer verlaat Ik de wereld 

en ga naar de Vade

Tweede lezing: uit de eerste brief van Johannes (4, 7-10) 

Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. 

Vrienden, 

laten wij elkander liefhebben, 

want de liefde komt van God. 

Iedereen, die liefheeft, 

is een kind van God en kent God. 

De mens zonder liefde kent God niet, 

want God is liefde. 

En de liefde, die God is, 

heeft zich onder ons geopenbaard, 

doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft 

om ons het leven te brengen. 

Hierin bestaat de liefde: 

niet wij hebben God liefgehad, 

maar Hij heeft ons liefgehad, 

en Hij heeft zijn Zoon gezonden 

om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Alleluia: Ego vos elegi de mundo 

Alleluia. 

Ego vos elegi de mundo, 

ut eatis, 

et fructum afferatis: 

et fructus vester maneat.

Alleluia. 

Ik heb u uit de wereld uitgekozen 

om op tocht te gaan 

en vruchten voort te brengen, 

die blijvend mogen zijn. 

 

Evangelie: volgens Johannes (15, 9-17) 

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

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Johannes. – Lof zij U, Christus. 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, 

zo heb ook Ik u liefgehad. 

Blijft in mijn liefde. 

Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, 

gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, 

in zijn liefde blijf. 

Dit zeg Ik u, 

opdat mijn vreugde in u moge zijn 

en uw vreugde volkomen moge worden. 

Dit is mijn gebod, 

dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. 

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, 

dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. 

Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. 

Ik noem u geen dienaars meer, 

want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, 

maar u heb Ik vrienden genoemd, 

want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. 

Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, 

en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan 

en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. 

Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. 

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Overweging 

Wie meemaakt dat mensen beproefd worden, zal al gauw gaan verlangen 

dat er een einde komt aan alle pijn en moeite waarmee zij moeten leven. 

Als wij via de media allerlei berichten over onrecht en nood horen, dan ga 

je hopen dat er een einde komt aan alle ellende. En minstens: dat wij ons 

niet telkens weer zo onmachtig moeten voelen. 

Soms komt het dichterbij, en ervaren wij van dat mensen door een pijnlijke 

of ernstige ziekte getroffen worden. In deze corona-crisis maken wij dat 

nog meer en intenser mee dan anders. En je zou wensen dat er aan alle 

verdriet en angst een einde komt. 

Zo’n verlangen leefde ook bij de heilige Liduina. Misschien was het er al 

toen zij als kind de Grote Kerk bezocht en bad bij het Liduina-altaar. Maar 

het verlangen naar herstel, naar genezing, was er zeker toen Liduina, na 

een ongelukkige val, aan bed gekluisterd raakte. Zij kon het niet 

verkroppen dat haar vriendinnen plezier maakten, terwijl haar leven 

voortaan beperkt was tot haar ziekenkamer. 

Over een andere grote ommekeer horen wij vandaag. In de eerste lezing 

worden status en maatschappelijke positie worden opzij gezet. Cornelius, 

een hoge officier van de Romeinse bezettingsmacht, is door een droom 

gaan vermoeden dat Gods kracht in kwetsbaarheid woont. 

De machtige legerhoofdman eert Petrus, die eenvoudige Joodse prediker 

van Jezus Christus. Maar Petrus protesteert tegen dit al te overvloedige 

eerbetoon. Natuurlijk moeten onrechtvaardige verhoudingen worden 

doorbroken. Maar het is niet goed dat hij, als verkondiger van de verrezen 

Christus, alle eer krijgt. 

Ook voor Liduina zou zich een ommekeer voltrekken. Dat gebeurde niet 

door haar genezing, maar eigenlijk door aanvaarding. Op advies van haar 

biechtvader ging zij haar lijdensweg verbinden met het lijden van Jezus 

Christus. En dat veranderde alles. Haar leven krijgt weer een bestemming. 

Ook Petrus doet een nieuwe ontdekking als hij, aangezet door een droom, 

naar het heidense Caesarea gaat. Voor God bestaat er geen aanzien des 

persoons. Wij zijn allen broeders en zusters. Voor Petrus is dit een nieuwe 

ervaring. Mensen uit een ander volk zijn voortaan niet meer onrein. Gods 

Geest bezielt ook mensen met een andere overtuiging. 

Ook zij worden geraakt door de boodschap van Jezus Christus. En 

daarmee doorbreekt de liefde van Jezus Christus alle gevestigde 

verhoudingen. ‘Geen groter liefde kan iemand hebben, dan dat hij zijn 
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leven geeft voor zijn vrienden.’ Jezus heeft de liefde van God aan ons 

doorgegeven in zijn leven door-de-dood-heen. 

De ommekeer van Liduina, die haar eigen lijden ging verbinden met de 

zelfgave van Jezus Christus, was niet alleen merkbaar in haar meditatie en 

gebed. Haar ziekenkamer werd ook druk bezocht door mensen die een 

goede raad nodig hadden, of die Liduina vroegen voor hen te bidden. 

Die liefde keert alle verhoudingen om. Wij zijn geen dienaars meer, die 

hun verplichtingen moeten nakomen. Wij zijn vrienden, broeders en 

zusters, geroepen om-te-zien naar elkaar. 

Liduina bracht die opdracht om lief te hebben in de praktijk. Zij deed dat 

niet alleen door haar gebed of door het geven van goede raad, maar ook 

door te delen. Al gauw werd het verhaal bekend over het beursje van 

Liduina. Zij deelde daaruit met wie arm was en tekort kwam. En haar 

beursje raakte nooit leeg. 

De weg van de liefde, Jezus achterna, is geen gemakkelijke weg. Want wie 

om mensen geeft, draagt ook hun zorgen met zich mee. En wie kent niet de 

verleiding om je op zichzelf terug te trekken, met je eigen lief en leed? 

Wie verliest niet soms de moed? 

Toch is het is het Jezus vooral om onze vreugde te doen. Dat wij elkaars 

onvermogen voor lief nemen. En dat wij ons inzetten voor 

menswaardigheid. Gewoon, concreet door mensen nabij te zijn voor wie 

het leven in deze corona-tijd zwaar valt. Zo kunnen wij Hem navolgen op 

zijn weg. 

Jezus laat ons zien dat Gods kracht in onze zwakheid woont. En de heilige 

Liduina, in al haar kwetsbaarheid, is ons daarbij een voorbeeld. Door onze 

liefde zijn wij tot meer in staat dan wij soms denken. Als wij grenzen 

overschrijden, ontstaan er nieuwe levenskansen en nieuw geloof voor de 

kwetsbare mensen die wij zijn. 

Dan zullen wij, net als die mensen in Caesarea, uit de eerste lezing, 

ervaren dat Gods Geest ons bezielt. Hij blijft achter ons staan, wanneer wij 

onze harten openen voor een ander. Want God ís liefde. En Gods liefde 

wordt tastbaar in de liefde van Jezus, die zijn leven voor ons gegeven 

heeft, schrijft Johannes ons in zijn eerste brief. 

Als wij gaan in zijn spoor en de ander liefhebben, dan zijn wij kinderen 

van God. En met Liduina, die dikwijls heeft gebeden bij het beeld van 

Onze Lieve Vrouw van Schiedam (in haar jeugd in de Grote Kerk en na de 

kerkbrand een tijd lang in haar ziekenkamer) mogen wij op Maria rekenen 
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als onze voorspreekster. Hoe onmachtig wij ons soms ook voelen bij het 

leed dat mensen om ons heen treft: God hoort ons klagen en onze nood. 

Hoe zwaar de berichten over onrecht en nood ons ook vallen: in Jezus 

heeft God het lijden van ons mensen gedeeld. Een nieuwe toekomst 

ontkiemt in de kleine gebaren van liefde die wij elkaar geven. God blijft 

ons trouw, ook als wij soms tekortschieten. Wij mogen uitzien naar de dag 

dat wij, zoals de heilige Liduina, bij de Heer thuis mogen komen, in zijn 

liefde. Amen. 

Geloofsbelijdenis (gezegd) 

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 God, die ons zijn liefde heeft geopenbaard, 

om de komst van zijn Geest…. 

Voor onszelf: 

dat wij de kracht ontvangen 

om het gebod van de liefde te volbrengen, 

naar het voorbeeld van de heilige Liduina. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Voor de machtigen in deze wereld: 

dat hun hart bewogen wordt 

door oprecht meeleven met mensen 

die geen menswaardig leven kunnen leiden. 

Laat ons bidden... 

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

 

Voor allen die ziek zijn of gehandicapt; 

voor mensen die leven met de dood voor ogen: 

dat zij hun vertrouwen kunnen stellen op Gods liefde 

door mensen die hen zorgzaam nabij zijn  

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) 

 

Goede God, 

die allen zonder onderscheid liefhebt, 

leer ons het gebod van liefde te vervullen 

en vruchten voort te brengen die blijvend zijn, 

naar het voorbeeld van de heilige Liduina. 

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. 
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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: Benedicite gentes 

Benedicite gentes 

Dominum Deum nostrum, 

et obaudite vocem laudis eius: 

qui posuit animam meam 

ad vitam, 

et non dedit commoveri 

pedes meos: 

benedictus Dominus, 

qui non amovit 

deprecationem meam, 

et misericordiam suam a me, 

alleluia. 

Zegent, volkeren, 

de Heer onze God 

en verneemt zijn lofzang; 

die mijn ziel 

tot leven bracht 

en mijn voeten 

niet deed wankelen. 

Gezegend zij de Heer, 

die mijn gebed 

niet heeft afgewezen, 

mij zijn erbarming niet onthouden, 

alleluia. 

 

Offerandelied: Gedenken wij dankbaar (GvL 441) 

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 

zijn leven, zijn dood en verrijzenis., 

en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren 

die onze God en leidsman ten leven is. 

 

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 

was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 

Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 

om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 

 

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 

had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 

die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 

die, Zoon van God, ons alles slaaf is geweest. 
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Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam, 

als graan in de aarde gestorven zijt, 

Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 

van harte maak tot wederdienst ons bereid. 

 

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 onze nederige hulde 

bij de herdenking van de heilige maagd Liduina, 

en laat ons hart, door dit reine offer, 

altijd gloeien van heilige liefde voor U. 

Door Christus onze Heer. 

Amen. 

 

Prefatie II van Pasen 

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

Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

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

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

vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor 

ons geslacht. 

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

Aan Hem danken Gods uitverkorenen hun toegang tot het Rijk der 

hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost, door zijn 

verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt. 
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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) 

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 C 

Waarlijk heilig zijt Gij, Heer: heel de schepping komt van U, naar U gaat 

alle dankbaarheid. Want door uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, en met 

de kracht die uitgaat van de heilige Geest, verwekt Gij leven en heiligt Gij 

de wereld. Telkens weer roept Gij uw volk bijeen opdat van oost tot west 

een zuivere offerande U wordt opgedragen. 

Wij bidden U: heilig deze gaven die hier voor U zijn neergelegd. Maak ze 

door uw heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon 

en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft 

toevertrouwd. 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, heeft Hij brood genomen en 

tot U in dankzegging gebeden, Hij heeft het gebroken en aan zijn 

leerlingen gegeven met de woorden: 

 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Na de maaltijd, heeft Hij ook de beker genomen, in dankzegging tot U 

gebeden, en Hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
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NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 

WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 

DIT IS MIJN BLOED 

DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN 

TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

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

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon die ons 

verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar 

U die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij U aan, dit levend en 

heilig offer totdat Hij wederkomt. 

Wij bidden: zie naar de offerande van uw Kerk en herken het Lam, voor 

ons geslacht tot offer van verzoening. 

Beziel ons met zijn heilige Geest zodat wij, vernieuwd door het Lichaam 

en Bloed van uw Zoon, één lichaam worden bevonden en één zijn van 

geest in Christus. Hij moge ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een 

eeuwige gave aan U. Dan zal het erfdeel dat Gij voor uw uitverkorenen 

hebt weggelegd, ons ten deel vallen, samen met de heilige Maagd en 

Moeder Gods Maria en de heilige Jozef haar bruidegom, met de zalige 

apostelen en martelaren, met de heilige Liduina van Schiedam en alle 

heiligen. Op hun hulp stellen wij ons vertrouwen want zij zijn onze 

blijvende voorsprekers bij U. Moge dit offer van onze verzoening, Heer, 

meer vrede brengen en geluk onder de mensen. 

Begeleid uw Kerk op weg naar U: bevestig haar in geloof en liefde samen 

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

alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het 

volk dat Gij het Uwe noemt. Verhoor genadig het gebed van deze 

gemeenschap van wie Gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw 

kinderen weer bijeen die in verdeeldheid zijn uiteengegaan: schenk aan 

allen, Vader, uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en 

zusters die gestorven zijn, voor allen die ons hebben verlaten en zochten 

naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw Rijk, vervulling van de hoop 
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die in ons eigen hart is opgewekt door Christus onze Heer. Want door Hem 

deelt Gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit. 

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 

‘Blijf in mijn liefde’, dat horen wij Jezus zeggen 

tegen zijn leerlingen, tegen ons. 

Hij belooft ons zijn vrede. 

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; 



- 18 - 

 

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. 

Wenst elkaar de vrede. 

 

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 

Rond deze Tafel leren wij wat liefde is 

en oefenen wij in leven in verbondenheid. 

Kom dan en deel van de gaven 

dan zal een nieuwe wereld ontstaan: Gods Koninkrijk! 

 

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. 



- 19 - 

 

 

Communio: Ego vos elegi de mundo 

Ego vos elegi de mundo, 

ut eatis, 

et fructum afferatis: 

et fructus vester maneat. 

Alleluia. 

Ik heb u uit de wereld uitgekozen 

om op tocht te gaan 

 en vruchten voort te brengen, 

die blijvend mogen zijn. 

Alleluia.

 

Communielied: Gij die verrezen zijt (GvL 607) 

Gij, die verrezen zijt, Heer, in het licht van uw luister; 

Gij moet geprezen zijn, stralende ster in het duister. 

Heer, op uw licht zijn onze ogen gericht, 

voer ons omhoog uit het duister. 

 

Wij zijn op doortocht en Gij zijt de poort naar het leven; 

Gij zijt ons paaslam, Gij hebt ons uw Lichaam gegeven. 

Christus, uw Bloed heeft ons bewaard en gevoed; 

Herder en leidsman ten leven. 

 

Gij die ontkomen zijt, Heer, aan de machten der aarde, 

Gij die vernomen zijt, Woord van de eeuwige Vader. 

Gij spreekt ons vrij, teken van leven zijt Gij. 

Voer ons omhoog naar uw Vader. 

 

Gebed na de communie 

Heer, aan zwakke mensen 

hebt Gij het enige geneesmiddel geschonken 

dat redding brengt: 

Het kostbaar Lichaam en Bloed van uw eniggeboren Zoon. 

Wij bidden U: 

laat ons nu op voorspraak van de heilige Liduina 

bescherming vinden tegen alle onheil. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

 

 



- 20 - 

 

Danklied: O Liduina, heil'ge maagd 

O Liduina, heil'ge maagd, 

zie met liefd' en mededogen 

‘t christenvolk, dat hulp u vraagt, 

biddend voor u neergebogen; 

om uw liefde voor uw stad, 

hoor wat onze bede omvat. 

 

Gij, die in uw prille jeugd, 

u aan Jezus hebt gegeven, 

leer ook ons de hoogste vreugd, 

zoeken in een vlek'loos leven. 

Hoor wat onze bede omvat, 

zuivr 're maagd van deze stad! 

 

Toonbeeld gij van lijdzaamheid, 

leer ons alle leed en plagen, 

door Gods hand ons toebereid, 

voor elkanders welzijn dragen. 

Hoor wat onze bede omvat, 

kruisheldin van deze stad! 

 

Maak ons sterk in alle deugd, 

maak ons tot uw volgelingen, 

deel met ons uw hemelvreugd 

om God eeuwig toe te zingen. 

Blijf ons voorbeeld, onze schat, 

Gij, de glorie dezer stad! 

 

Zending en zegen 

Leven in liefde geeft vreugde, échte vreugde. 

Wij weten het, wij worden ertoe aangespoord. 

In verbondenheid met elkaar kunnen wij onze aarde veranderen! 

Laten wij weer op weg gaan met nieuwe levensmoed. 

Wij krijgen de opdracht mee om, 

naar het voorbeeld van de heilige Liduina, 

Jezus na te volgen 
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en elkaar te helpen met woord en daad, 

in vreugde en vriendschap. 

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

 

Heer, laat het hart van uw volk altijd gericht zijn op U. 

Blijf voor altijd de leidsman en beschermer van allen 

die Gij helpt door bemiddeling van uw heiligen. 

Door Christus onze heer. Amen. 

 

Zegene u de almachtige God: 

Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 

 

Gaat nu allen heen in vrede. – Wij danken God. 

 

Slotlied: Wij juichen in de glorie 

Wij juichen in de glorie, die u de hemel biedt, 

nu gij, daar zegevierend, Gods eeuw'ge vreugd' geniet. 

Ach, daar in uw verblijden; vergeet ons niet in 't lijden. 

Liduina, Liduina, sta ons immer bij. 

 

Ons kwellen duizend zorgen, ons drukt de tegenspoed, 

bij slagen, die ons treffen, ontzinkt ons dra de moed. 

Leer ons geduldig dragen wat God van ons mocht vragen. 

Liduina, Liduina, sta ons immer bij. 

 

O wend door uwe bede de rampen van ons af, 

of bid, dat wij ze dragen tot onze zonden straf, 

om nu en bij ons sterven erbarming te verwerven. 

Liduina, Liduina, sta ons immer bij. 

 

Dan varen w' eenmaal opwaarts, van alle smetten vrij, 

en delen in uwe glorie in 's hemels feestgetij. 

Daar heffen w' onze klanken om met u God te danken. 

Liduina, Liduina, sta ons immer bij. 

  



- 22 - 

 

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. 

 


