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Voorwoord 

Nu  de kerken zijn gesloten vanwege het Corona-virus zoeken we naar 

wegen van verbondenheid. 

Op de zondagen vanaf Palmzondag worden er besloten vieringen 

gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de 

verschillende deelgemeenschappen. 

Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube via de website 

van de parochie of van uw deelgemeenschap. 

Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en 

gebeden bent. 

 

Alle goeds, pastoraal team  
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“Vrede zij u” 

Eucharistieviering op zondag 19 april 2020 

Beloken Pasen – zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
 

Intredelied “Christus die verrezen is” ( GvL 411 ) 

1. Christus die verrezen is,                                                                                                                                                                            

doet ons samenkomen.                                                                                                                                                                        

't Maal van zijn gedachtenis                                                                                                                                                     

wordt hier blij hernomen.                                                                                                                                                   

 

Refrein: Broeders, vrij en opgericht,                                                                                                                                                 

alleluja, heft uw ogen,                                                                                                                                                           

alleluja, naar den hoge,                                                                                                                                                                      

heft uw ogen naar het licht.                                                                                                                                                 

 

2. Christus brak de slavernij,                                                                                                                                                                                                 

brak de donkere dagen.                                                                                                                                                          

Rijzend uit zijn graf heeft Hij                                                                                                                                                    

Adams dood verslagen.  Refrein:                                                                                                                                                             

 

3. Christus die verrezen is,                                                                                                                                                              

straalt van eeuwig leven.                                                                                                                                                          

't Maal van zijn gedachtenis                                                                                                                                                       

zal dat ons ook geven.  Refrein:                                                                                                                                              

 

Begroeting en inleiding 

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

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

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

En met uw geest. 

 

Schuldbelijdenis  

Gij die door uw opstanding uit de dood 

een onvergankelijke erfenis voor ons hebt weggelegd: 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Gij die door uw paasvrede 
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ons vervult van vreugde: 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Gij die de heilige Geest uitstort 

tot vergeving van de zonden 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven 

en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 

 

Lofzang: Eer aan God 

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, 
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God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Eerste lezing: uit de Handelingen der apostelen (Hand. 2,42-47) 

De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, 

bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van 

het brood en het gebed. Ontzag beving eenieder, want door de apostelen 

werden vele wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof hadden 

aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze 

waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen 

te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en 

eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten 

samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en 

stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer 

bijeen, die gered zouden worden.                                                                                     

Woord van de Heer                                                                                                                                              

A: Wij danken God 

 

Antwoordpsalm: psalm 118 1  GVL  

Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja. 

1. Looft de Heer, goedertieren is Hij; 

 tot in eeuwigheid is zijn genade. 

Spreke het Israël uit: 

tot in eeuwigheid is zijn genade.  Refrein. 

 

2. De hand van JHWH toont zijn macht,  

de hand van JHWH is geheven. 

Mij wacht niet de dood ik mag leven 

en verhalen hoe handelt JHWH.  Refrein. 

 

3. De steen die de bouwers verwierpen, 

 thans is hij tot hoeksteen geworden; 

door de Heer kreeg dit zijn bestand: 

het deed zich ons voor als een wonder. Refrein. 

 

4. Zie, deze dag schept de Heer, 

laat ons hem vieren met vreugde. 

O Heer, geef ons dan uw heil, 

O Heer, geef dat wij het behalen. Refrein. 
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Tweede lezing: uit de eerste brief van de apostel Petrus (1,3-9) 

Dierbaren, gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die 

ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van 

hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een 

onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd 

in de hemel. In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het 

heil, dat al gereed ligt om op het einde van de tijd geopenbaard te worden. 

Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte 

tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Maar die zijn nodig om de 

deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, uw geloof, dat zoveel 

kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door vuur gelouterd 

wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en 

eer uw deel zijn. Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In 

Hem gelooft gij, ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk 

hoe hemels zal uw vreugde zijn, als gij het einddoel van uw geloof, uw 

redding, bereikt.                                                                                                             

Woord van de Heer                                                                                                                                              

A: Wij danken God 

 

Tussenzang   

Alleluia Post dies octo, ianuis clausus stetit Iesus in medio,  

discipulorum orum, et dixit Pax vobis. Alleluia.  

 

Vertaling                                                                                                                                                

Alleluia. Acht dagen later stond Jezus, hoewel de deuren gesloten waren, 

te midden van zijn leerlingen en zei: Vrede zij u. 

 

Evangelie: volgens Johannes (20,19-31) 

Op 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 van vreugde 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. Als 

gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven en als gij ze niet 
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vergeeft, zijn ze niet vergeven.” Tomas, een van de twaalf, ook Didymus 

genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen 

vertelde hem: “Wij hebben de Heer gezien.” Maar hij antwoordde: 

“Zolang ik in zijn handen niet 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 zeker 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, die 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                                                                                                                                              

A: Wij danken God 

Korte overweging  

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de 

verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, 

kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u.’                                                                        

Als je in deze zin het woord ‘Joden’ vervangt door ‘coronavirus’, klinkt 

het ineens heel actueel.  Ook vandaag blijven wereldwijd de deuren van 

heel veel mensen gesloten, niet uit vrees voor de Joden, maar uit vrees 

voor een ziektevirus. En dat velen van ons, net als de apostelen, vervuld 

zouden zijn van vreugde als ze de Heer in hun midden zouden zien, want  

dan zou onze redding nabij zijn. ‘Dat doen we allemaal: hopen op redding 

van de ellende die ons en de wereld zozeer treft dat we niet eens in de 

vreugde van Pasen kunnen leven, maar verbannen blijven in de droefheid 

van Goede Vrijdag. Een dag vol verdriet, vol angst, vol teleurstelling. Net 

zoals onze tijd. Maar ook vandaag zegt Jezus: ‘Vrede zij u’.  Het waren 

zijn eerste woorden na zijn verrijzenis. En het zijn ook zijn woorden tegen 

ieder van ons: ‘Vrede zij u in deze moeilijke dagen.’ In deze dagen van 

opgesloten zijn, van afstand houden, van niets doen, van angst voor de 

toekomst. Want het heden heeft zoveel kapot gemaakt dat de toekomst 
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onbekend en onzeker is geworden.  Gelukkig blijft Jezus herhalen: ‘Vrede 

zij u.’ Dat zegt Hij ook tegen Thomas, die ook Didymus genoemd wordt, 

en dat betekent ‘tweelingbroer’. En dat is hij inderdaad: onze 

tweelingbroer, want ook wij hebben heel dikwijls onze twijfels bij wat er 

als waarheid verkondigd wordt door ministers, presidenten, politieke 

partijen, instellingen enzovoort. Zogenaamde waarheden die niets met 

waarheid en met vrede, maar alles met eigenbelang te maken hebben. 

‘Ontvang de heilige Geest’, brengt Jezus daartegen in. De heilige Geest die 

ons leidt op de weg van waarheid, van liefde, van vrede, niet alleen voor 

onszelf, maar voor al onze medemensen. De heilige Geest die ook in deze 

moeilijke dagen vrede brengt in onze gezinnen, in onze omgeving, in de 

Kerk, in de wereld. De heilige Geest die ons echter ook de wonden laat 

zien van armen, zieken, vluchtelingen, kansarmen. En ook de wonden die 

het virus heeft aangericht. Onze kerken zijn gesloten: we kunnen niet eens 

meer samen bidden, samen gemeenschap vieren, samen ons geloof in de 

verrezen Heer belijden. Maar dat belet niet dat we christen kunnen zijn. 

Meer dan ooit zal op ons een beroep worden gedaan om mensen in nood te 

helpen, om te breken en te delen. We kunnen ons daarbij spiegelen aan de 

eerste christenen: zij deelden alles wat ze hadden. Het zou goed zijn als de 

vrede van de Heer ook op ons zou rusten, net zoals ze op de eerste 

christenen rustte. En die vrede van de Heer wens ik ons allen toe. 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; 
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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. 

 

Voor allen die vervolgd worden 

om hun geloofsovertuiging of politieke opvattingen: 

dat zij opnieuw mogen leven in vrijheid 

en hun geweten kunnen volgen. 

Laat ons bidden… 

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

 

Voor alle mensen die wereldwijd 

slachtoffer zijn van het coronavirus 

en voor allen die patiënten met hun zorg 

en deskundigheid begeleiden. 

Laat ons bidden... 

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

 

Voor allen die weten dat zij spoedig moeten sterven: 

dat het geloof in de verrezen Heer hen mag bemoedigen. 

Laat ons bidden... 

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

 

(Eigen intenties) 
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Barmhartige God, 

uw Zoon heeft na zijn opstanding uit de dood 

aan zijn leerlingen de heilige Geest meegedeeld 

tot vergeving van de zonden. 

Wij bidden U: versterk ons geloof in Hem 

die voor ons gestorven en verrezen is 

en laat ons eens ten volle delen in zijn vrede. 

door Jezus Christus, de Verrezene, onze Heer. Amen. 

 

Offerandelied: Victimae paschali 

 

Victimae paschali laudes immolent Christiani. 

Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. 

Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus. 

Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? 

Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis. 

Angelicos testes, sudarium et vestes. 

Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in Galilaeam. 

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere. 

Amen. 

Alleluja. 

Vertaling                                                                                                                                                                

Laten de christenen aan het Paaslam huldezangen wijden. 

Het Lam heeft nu de schapen vrijgekocht; en Christus, die zonder zonden 

was, heeft de zondaars met de Vader weer verzoend. 

Dood en leven streden een wondere strijd; de vorst des levens, die 

gestorven was, heerst nu in onvergankelijkheid. 

Zeg ons, Maria, wat hebt gij op uw weg gezien? 

Ik zag het graf van de levende Christus en de heerlijkheid van de 

Verrezene; zijn engelen zag ik als getuigen en ook de zweetdoek en het 

grafkleed. Christus, mijn hoop, is verrezen! Hij zal de zijnen voorgaan 

naar Galilea. Nu weten wij, dat Christus uit de doden is verrezen.  

Gij, overwinnaar Koning, ontferm u over ons. 

Amen. Alleluja. 

 

Bereiding van de gaven 
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Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. Uit Uw milde hand hebben 

wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het 

werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.  

Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen. 

 

Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben 

wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard, 

het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.  

Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen. 

 

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door 

God, de almachtige Vader.  

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,0 

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: 

Heilig 

Heilig, Heilig, Heilig, de Heer,  

de God der hemelse machten!  

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in den hoge.  

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  

Hosanna in den hoge. 

Eucharistisch gebed II B 

Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U stroomt alle 

heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons 

geheiligd worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij 

brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te verdelen onder zijn 

leerlingen, en sprak: 

 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, 

reikte hem aan zijn leerlingen, en sprak: 

 

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 

WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 

DIT IS MIJN BLOED 

DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN 

TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 

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

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

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is 

gestorven en verrezen, heilige Vader, en bieden U aan wat Hij ons heeft 

gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de 

dood. 

Wij danken U, omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden voor 

uw aangezicht te treden en U dit offer te bereiden. Wij hebben deel 

voortaan aan het Lichaam en Bloed van uw eerstgeboren Zoon, en vragen 

U met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw 

heilige Geest. 

Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in onze 

gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus, onze 

bisschop Johannes en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. 

Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en 

leven in de verwachting der Verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven 

zijn; neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van 

uw aanschijn. 

Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de maagd Maria, 

de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef haar bruidegom, met zijn 

apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen delen 

in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in 

dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw 

heerlijkheid. 

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

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

in eeuwigheid. Amen. 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede 
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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 

In een wereld waarin werkelijke gemeenschap en vrede 

nog steeds niet tot stand komen, 

bidden wij dat onze deuren 

van vrees, twijfel en ongeloof geopend worden… 

 

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. 

Wensen wij elkaar de vrede. 

 

Lam Gods 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm u over ons, 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
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ontferm u over ons, 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

geef ons de vrede. 

Uitnodiging tot de communie 

Mogen deze gaven ons geloof vernieuwen en versterken. 

in Hem die de deur naar het leven voor ons heeft geopend… 

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. 

 

Communielied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw( G v L 565) 

Zingt voor de Heer van liefde en trouw                                                                                                                                 

die onder ons verblijven wou.                                                                                                                                               

Zingt als het gras dat dankt voor dauw;                                                                                                                                                     

alleluja, alleluja. 

Zingt voor het heilig hemels brood,                                                                                                                                                     

dat ons versterkt in alle nood,                                                                                                                                           

dat ons doet leven na de dood;                                                                                                                                     

alleluja, alleluja. 

Zingt voor de liefde die ons bindt,                                                                                                                                                                           

die in ons hoofd haar woning vindt,                                                                                                                                                  

die in ons hart haar rijk begint;                                                                                                                                       

alleluja, alleluja. 

Zingt voor het heil dat komen gaat;                                                                                                                                                           

zingt voor de deur die open  staat                                                                                                                                                     

zingt voor de God die zingen laat;                                                                                                                                          

alleluja, alleluja. 

Gebed na de communie 
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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 

 

Met onze menselijke ogen hebben wij het niet gezien. 

Maar als wij met de ogen van ons geloof 

Jezus, de verrezen Heer, in ons midden hebben herkend, 

dan zijn wij gezegende mensen. 

Moge de levende God u zegenen: 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

Moge de Heer uw zegenen en behoeden. Amen. 

Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden 

en u genadig zijn. Amen. 

Moge de Heer zijn gelaat naar u keren 

en u zijn vrede schenken. Amen. 

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

 

Slotlied: Het Licht verdrijft de duisternis (melodie GvL 424) 

Het licht verdrijft de duisternis, alleluja, 

omdat de Heer verrezen is, alleluja, 

Hij is het eeuwig levend woord, alleluja, 

en Hij verlicht alwie Hem hoort, alleluja, 

alleluja (3x) 

De waarheid leeft en sterft niet meer, alleluja, 

voorgoed verrezen is de Heer, alleluja, 

Wie zich aan Hem heeft toegewijd, alleluja, 

Hij leeft door Hem in eeuwigheid, alleluja, 

alleluja (3x) 
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O Heer, met Pasen opgestaan, alleluja, 

leer ons de weg, door U gegaan, alleluja 

en toon ons in het eeuwig licht, alleluja, 

de luister van uw aangezicht, alleluja, 

alleluja (3x) 

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. 


