PAROCHIE DE GOEDE HERDER
Met lege handen…?
Eucharistieviering op zondag 12 april 2020
Eerste Paasdag
Voorganger: Melvin Tharsis, SVD
Muziek: Jan Michel Koekebakker
Saskia Manga Owona-Wortelboer, zang

Voorwoord
Nu de kerken zijn gesloten vanwege het Corona-virus zoeken we naar
wegen van verbondenheid.
Op de zondagen (vanaf Palmzondag) en tijdens het Paastriduum, 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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Eucharistieviering op Eerste Paasdag, 12 april 2020
Openingslied: De Heer is waarlijk opgestaan (GvL 424)
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia.
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia.
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia,
Verrees in glorie van de dood, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia.
De schepping is om U verblijd, alleluia.
De morgen van de eerste dag, alleluia,
Zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia.
Hij maakt’ ons in zijn liefde vrij, alleluia.
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia,
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

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.
(Enkele woorden ter inleiding door de voorganger)
Lied om vergeving: GvL 211
1. Bidden wij met geloof in ons hart
Tot de Vader van hemel en aarde,
Dat hij de wereld bewaart
Als het werk van zijn handen:
Luister Heer, ontferm U over ons. (2x)
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2.

Bidden wij met geloof in ons hart
Tot zijn Zoon, Jezus Christus de heiland,
Dat Hij allen die hongeren voedt
Als het brood van de hemel:
Luister Heer, ontferm U over ons (2x)

3.

Bidden wij met geloof in ons hart
Tot de Heilige Geest de helper,
Dat alles zal worden herschapen
In het licht van Gods aanschijn:
Luister Heer, ontferm U over ons (2x)

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
Lofzang: Klein Gloria (Sela)
Glorie aan God, onze Vader.
Glorie aan Christus onze Heer.
Glorie aan de Geest van genade.
Drie-enig God aan U de eer!
Wij eren de Naam van onze God,
die van het begin en voor altijd geprezen wordt.
Geprezen is uw naam. Geprezen is uw naam!
Amen
Gebed van Paaszondag
God, vandaag hebt Gij ons de toegang
tot het eeuwig leven ontsloten,
want uw eniggeboren Zoon heeft de dood overwonnen.
Wij vragen U bij deze viering van zijn verrijzenis:
vernieuw ons door uw Geest
om met Hem te verrijzen tot het licht van het leven.
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.
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Eerste lezing: uit de Handelingen der apostelen (10,34a,37-43)
In die tijd nam Petrus het woord en sprak: “Gij weet wat er overal in Judea
gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het
doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de
heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die
onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En
wij getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem
gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord.
God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen,
niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren
uitgekozen, aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij
uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te
prediken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de
levende en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat
ieder die in Hem gelooft door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.”
Woord van de Heer
A: Wij danken God
Tussenzang: GvL - Psalm 118 -II
1. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
2.

Ik werd benauwd van alle zijden
En riep den Heer ootmoedig aan.
De Heer verhoorde en bevrijdde,
Hij deed mij in de ruimte staan.
De Heer is met mij, ‘k zal niet vrezen.
Geen sterveling verschrikt mij meer.
De Heer wil mij tot helper wezen:
Ik zie op al mijn haters neer.
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9.

Dit is de dag, die God deed rijzen,
Juicht nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
Geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
Die tot ons komt in ’s Heren naam.
Wij zegenen u uit ’s Heren woning,
Wij zegenen u al tezaam.

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde
Ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde ’t offer onzer vreugde
Op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
O God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.
Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de christenen van Kolosse
(3,1-4)
Broeders en zusters, als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt
wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op
het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is
nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij
verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Woord van de Heer
A. : Wij danken God
Lied: Easter Alleluia (Marty Haugen)
Refrein:
Alleluia alleluia, alleluia!
1.

Glory to God who does wondrous things
Let all the people God's praises now sing,
All of creation in splendour shall ring: Alleluia! (refrain)
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2.

See how salvation for all has been won
Up from the grave our new life has begun
Life now perfected in Jesus, the Son: Alleluia! (refrain)

3.

Now in our presence the Lord will appear,
Shine in the faces of all of us here,
Fill us with joy and cast out all our fear: Alleluia! (refrain)

Evangelie: volgens Johannes (20,1-9)
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de
morgen, het was nog donker, bij het graf en zag dat de steen van het graf
was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door
Jezus beminde leerling en zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit het graf
genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.” Daarop
gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen
vlug voort, maar de andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het
eerst bij het graf aan. Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen, maar
hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het
graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de
zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens
afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere
leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; hij zag en
geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond,
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.
Woord van de Heer
A.: Wij danken God
Evangelie acclamatie: GvL 265
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.
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Korte overweging
Beste zusters en broeders in Jezus Christus,
De opstanding van onze Heer Jezus is de basis van ons geloof. In het
evangelie hebben we net gehoord: “Toen ging ook de andere leerling die
het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde,
want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij
namelijk uit de doden moest opstaan.” Toen de leerlingen van Jezus bij
Hem waren, konden ze Hem niet begrijpen. Maar ze begonnen Hem pas
goed te begrijpen en te luisteren naar wat Hij gezegd heeft, na Zijn
opstanding. Voor een kind is iedere ervaring, in zijn leven, een nieuwe
ervaring. Dan begint het kind met de “waarom” vraag. Waarom is het
mama?, waarom is het papa? Zo is het ook met de leerlingen van Jezus.
Iedere ervaring was een nieuwe ervaring, ook de opstanding van Jezus. De
leerlingen hebben vergeten wat Jezus over zijn opstanding gezegd heeft.
“De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de
hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar
op de derde dag zal Hij uit de dood worden opgewekt.”(Lucas9:22) Het
was moeilijk voor hen om dit te begrijpen. Ze hebben alles vergeten wat
Hij gezegd heeft. Na zijn opstanding hadden zij een tijd nodig om in hun
hart te laten groeien dat Hij de zoon van de levende God was.
De H. Paulus, die eerst tegenstander van Hem was, zegt in zijn brief:
“Christus is uw leven.” Jezus is voor onze zonden gestorven. Door zijn
bloed heeft Hij ons van onze zonden gered en ons nieuw leven gegeven.
Hij is naar deze wereld op het juiste moment gekomen om ons te redden.
Afgelopen week was ik over de bruiloft van Kana aan het denken. Toen er
geen wijn was, heeft Hij de beste wijn geven. Nu heeft deze wereld geen
medicijn tegen Covid 19. Ik geloof in Hem dat Hij in ons midden is en ons
gaat beschermen en genezen. “Op de avond van die eerste dag van de
week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten,
omdat ze bang waren voor het volk. Jezus kwam in hun midden staan en
zei: ‘Ik wens jullie vrede!”(Johannes 20:19-20). Vandaag is hele wereld
bang voor Covid 19. Jezus is in ons midden en zegt: “Ik wens jullie
vrede!” Amen.
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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
In vertrouwen op God, die wil dat mensen leven,
bidden wij voor alles wat ons ter harte gaat...
Voor allen die uitzien naar licht,
voor mensen die leven in angst voor terreur;
voor mensen die leven in armoede:
dat wij toekomst scheppen voor mensen, waar ter wereld ook.
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.
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Voor regeringsleiders en ondernemers,
voor allen die beslissen over het lot van anderen;
dat zij steeds kiezen om mensen levensruimte te geven.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor allen die hun handen uit de mouwen willen steken
om Jezus na te volgen in zijn bevrijdende handelen:
dat onze vreugde omwille van het Paasfeest
aanstekelijk mag werken op andere mensen.
Laat ons bidden..
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
(Eigen intenties)
Levende God,
verlicht onze levensweg
en keer U tegen alles wat ons bedreigt.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, de verrezen Heer,
die leeft bij U tot in eeuwigheid. Amen.
Offerandelied: Eat this bread (Taizé)
Eat this bread, drink this cup
Come to Him and never be hungry
Eat this bread, drink this cup.
Trust in Him and you will not thurst.

Bereiding van de gaven
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.
- 10 -

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
God, op deze dag van Pasen
doen wij het oude zuurdeeg weg
en bieden U het zuivere brood
van reinheid en van waarheid.
Aanvaard het offer van het Paaslam,
dat voor ons geslacht is: Jezus Christus, 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.
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:
Lied: Heilig, heilig
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde
van uw grote heerlijkheid.
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Eucharistisch gebed III B
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles
levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig,
U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van
oost en west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan
uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden.
In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en ze lichaam
en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op
wiens woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken.
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw
Naam te verheerlijken.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:
Neemt deze beker
en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
met acclamatie: GvL 303
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
Verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon,
zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan
wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden U vol
dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, en wil
er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt.
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en
bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus zal zien
worden tot n lichaam en n geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij
het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de
heilige Maagd en Moeder van God; met de heilige Jozef, haar bruidegom,
samen met uw apostelen en martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid
zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door
dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U
worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde
en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, onze
bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk
dat Gij U hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God,
breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren en
die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk. Ook wijzelf
hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen
genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt
Gij alles wat goed is aan deze wereld.
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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. Amen.
Vredesgebed en vredewens
Pasen, het feest van leven en licht,
vraagt er om dat wij elkaar levenskansen geven,
dat wij leven in vrede met elkaar.
Om die vrede 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.
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De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wensen wij elkaar de vrede.
Lied: Lam Gods (Taizé)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U, ontferm U, over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U, ontferm U, over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
Hier, rond deze Tafel, vieren wij volop Pasen.
Hier wordt duidelijk dat wij leven van breken en delen.
Graan moet sterven in de aarde
om voedsel te kunnen zijn voor velen.
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 Heer Jezus,
Met uw liefde komt Gij bij elke mens.
Gij bemint mij en ligt in mijn hart het verlangen naar U.
Kom in mijn hart en in mijn leven.
Neem mij op in uw liefde, dat ik U nooit meer verlaat.
Communiezang: Because he lives (Matt Maher)
I believe in the Son
I believe in the risen One
I believe I overcome
By the power of His blood
Refrein:
Amen, Amen
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I'm alive, I'm alive
Because He lives
Amen, Amen
Let my song join the one that never ends
Because He lives
I was dead in the grave
I was covered in sin and shame
I heard mercy call my name
He rolled the stone away
Refrein
I can face tomorrow
Because He lives
Every fear is gone
I know He holds my life my future in His hands
Refrein
Gebed na de communie
Heer, God, Gij leeft in ons midden door Jezus, uw Zoon,
en vervult ons met grote vreugde.
Bewaar uw volk in de vrede
die de verrezen Heer ons heeft toegezegd,
en maak ons tot getuigen van zijn blijvende aanwezigheid.
Hij die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
Zending en zegen.
Gezongen zegen: GvL 344
(Pastor) De Levende zegene en behoede u.
De levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.
De levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.
(Allen) Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
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Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.
Pastor: Gaat in vrede heen, alleluja, alleluja
Allen: God zij dank gebracht alleluja, alleluja

Slotlied: GvL 532 - U zij de Glorie
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.
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.
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.

- 17 -

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.
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