PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Iemand gaat met ons mee…
Eucharistieviering op zondag 26 april 2020
Derde zondag van Pasen
Voorganger: pastor Avin Kunnekkadan, SVD
Muziek: Ton van Baaren, orgel
Cantor: Hans Vogelaar

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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Iemand wandelt met ons mee…
Eucharistieviering op zondag 19 april 2020
Derde zondag van Pasen
Intredelied: “Alleluia, wij heffen het aan” GvL 406
1. Alleluia, wij heffen ’t aan:
de Heer is waarlijk opgestaan.
En waar ik ben of waar ik ga,
mijn ziele zingt: Alleluia!
2. Dit is de grote blijde dag,
die David in zijn geest voorzag.
Zingt nu met vreugd’ zo zing ik na,
het blijde lied: alleluia.
3. Lof zij het Lam, dat door zijn bloed
voor onze zonden heeft geboet.
Zijn bitt’re dood schonk ons gena’,
zo zingen wij: alleluia
Openingstekst
Jubelt voor God, alle landen der aarde;
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam
en brengt Hem uw hulde. 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 geestSchuldbelijdenis
Gij die het Lam zijt zonder vlek of gebrek,
dat ons verlost heeft door uw kostbaar bloed:
Heer, ontferm U over ons.
Gij die ons de Schriften ontsluit
en U laat herkennen aan het breken van het Brood:
Christus, ontferm U over ons.
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Gij die de beloofde Heilige Geest van de Vader hebt ontvangen
en over ons hebt uitgestort:
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
Heer God,
door de profeten hebt Gij tot ons gesproken
en in Jezus, uw Zoon, is hun woord tot vervulling gebracht.
Wij danken U voor het levende Woord, onze verrezen Heer,
en vragen:
open onze ogen voor Hem, die met ons door het leven gaat;
open onze oren voor Hem, die tot ons spreekt in het Evangelie;
maak onze geest toegankelijk
voor het begrijpen van de Schriften.
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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 (Hand. 2,14.22-28)
Op de dag van Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en verhief zijn
stem om het woord tot de menigte te richten: “Gij allen, Joodse mannen en
bewoners van Jeruzalem, weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn
woorden. Jezus de Nazoreeër was een man wiens zending tot u van
Godswege bekrachtigd is. Gij kent immers zelf de machtige daden,
wonderen en tekenen, die God door Hem onder u heeft verricht: Hem, die
volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, hebt
gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood. Maar
God heeft Hem ten leven gewekt, na de strikken van de dood te hebben
ontbonden; want het was onmogelijk, dat Hij daardoor werd vastgehouden.
Doelend op Hem toch zegt David: De Heer had ik voor ogen, altijd door,
Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen; daarom is er
blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde; ja, ook mijn
lichaam zal rust vinden in hoop, omdat Gij mijn ziel niet zult overlaten aan
het dodenrijk en uw heiligen geen bederf laten zien. Wegen ten leven hebt
Gij mij doen kennen, Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw
aanschijn.”
Woord van de Heer
A: Wij danken God

Tussenzang: Psalm 118(2) 1, 2, 9, 10 GvL blz. 196
1. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israel, 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.
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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.
9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest 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 zeegnen 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 eerste brief van Petrus (1 Petr. 1,17-21)
Dierbaren, God, die gij aanroept als Vader, is ook de onpartijdige rechter
over al onze daden; koester daarom ontzag voor Hem, zolang gij hier in
ballingschap leeft. Gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen, zoals
goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan, dat gij van uw vaderen
had geërfd. Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het Lam
zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was vóór de grondlegging der
wereld, maar eerst op het einde der tijden is verschenen, om uwentwil.
Door Hem gelooft gij in God, die Hem van de doden opgewekt en Hem de
heerlijkheid gegeven heeft; daarom is uw geloof in God tevens hoop op
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God.
Woord van de Heer
A: Wij danken God
Vers voor het evangelie (Lc. 24,32)
Alleluia.
Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften: doe ons hart branden, terwijl
Gij tot ons spreekt. Alleluia.
Evangelie: volgens Lucas (24,13-35)
In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp
dat Emmaüs heette en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag. Zij
spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl zij zo aan het
praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hun toe en
liep met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen.
Hij vroeg hun: “Wat is dat voor een gesprek, dat gij onderweg met elkaar
voert?” Met een bedrukt gezicht bleven zij staan. Een van hen, die Kléopas
heette, nam het woord en sprak tot Hem: “Zijt Gij dan de enige
vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd
is?” Hij vroeg hun: “Wat dan?” Ze antwoordden Hem: “Dat met Jezus, de
Nazarener, een man die profeet was, machtig in daad en woord, in het oog
van God en van heel het volk; hoe onze hogepriesters en
overheidspersonen Hem hebben overgeleverd om Hem ter dood te laten
veroordelen en hoe zij Hem aan het kruis hebben geslagen. En wij leefden
in de hoop, dat Hij degene zou zijn, die Israël ging verlossen! Maar met dit
al is het al de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Wel hebben een
paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht; ze waren in de
vroegte naar het graf geweest, maar ze hadden zijn lichaam niet gevonden,
en ze kwamen zeggen dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden
gehad, die verklaarden dat Hij weer leefde. Daarop zijn enkelen van de
onzen naar het graf gegaan en bevonden het zoals de vrouwen gezegd
hadden, maar Hem zagen zij niet.” Nu sprak Hij tot hen: “O
onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de
profeten gezegd hebben! Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn
glorie binnen te gaan?” Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de
profeten wat in al de Schriften op Hem betrekking had. Zo kwamen ze bij
het dorp waar ze heen gingen, maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan.
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Zij drongen bij Hem aan: “Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag
loopt ten einde.” Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij
met hen aanlag nam Hij brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het
hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij
verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: “Brandde ons hart
niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften
ontsloot?” Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug.
Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen. Deze
verklaarden: “De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon
verschenen.” En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was
en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood.
Woord van de Heer
A: Wij danken God
Korte overweging
Beste parochianen,
U hoorde zojuist dat twee van de discipelen van Jezus op weg gingen van
Jeruzalem naar Emmaüs. Zij hadden gezien dat het graf van Jezus leeg
was. Maar waar was dan toch hun vriend Jezus gebleven? Zij misten Hem,
want zij hadden grote verwachtingen van Hem. Jezus die zoveel goeds had
gedaan, zieken had genezen, wonderen had verricht!? Nu hadden zij een
gevoel van leegte en teleurstelling. Van twijfel!
Dat kan ook ons overkomen. Als je denkt alles voor elkaar te hebben, als
alles de goede kant opgaat in je leven en je dan plots ziek wordt of je baan
verliest. Ook voor ons is het dan moeilijk dit te verdragen en daar gelovig
mee om te gaan. Er is dan ook veel twijfel bij ons, zoveel onzekerheid,
zeker in deze tijd van de Coronacrisis. In deze schijnbaar zo ver van God
verwijderde wereld. Want waar is God?
Ook de Emmaüsgangers begrepen dat niet. Op hun weg naar Emmaüs
raakten zij samen in een vurig gesprek daarover, totdat een voorbijganger
hen passeerde en vroeg:” Waarom bent u zo droevig; waarom kijkt u zo
triest”. En dan vertellen zij wat hen dwars zit, met name, dat zij het graf
van hun Heer leeg hadden gevonden en niet wisten waar hun Meester was
gebleven. Toen zij gedrieën aankwamen in Emmaüs wilde de gast verder
lopen, maar zij vroegen Hem, ga mee naar binnen, want het is al avond.
Terwijl zij aan tafel zaten nam hun gast, Jezus, het brood, zegende het en
brak het. Toen de leerlingen dit zagen gingen hun ogen open en wisten zij
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dat Hij nog leefde.
U ziet het, Jezus is ook met ons onderweg. Wij gaan allerlei wegen en
Jezus is bij ons en praat met ons. Hij kent onze nood en troost ons. Ons
geloof opent onze ogen voor de echte dingen van het leven die van belang
zijn. Daar gaat het om.
De leerlingen hadden tegen Jezus gezegd: Blijf bij ons want het wordt
avond en met de nodige aandrang bleef Jezus als hun gast. Daarom kunnen
wij ons nu afvragen of wij Hem ook persoonlijk kunnen uitnodigen om
samen met Hem op weg te gaan. Wij kunnen hem dan vinden in de
Eucharistie, bij het delen van brood en wijn. Heer onze God, u bezielt alle
mensen van goede wil en U zegent hun inzet. Wij vragen in deze Paastijd
ook Uw zegen voor ons op ONZE levensweg. Geef dat ons gebed voor de
wereld in nood de situatie voor velen ten goede keert.
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.
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Voorbede
Laten wij God, onze Vader, aanroepen,
die ons door Jezus Christus heeft verlost.
Bidden wij met vertrouwen tot Hem…
Voor alle christenen: dat zij trouw zijn
in het luisteren naar het Woord van de Heer,
in het verlangen naar de Eucharistie
en in de zorg voor elkaar.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor alle mensen van goede wil:
dat onder hen overal vrijheid, gerechtigheid
en solidariteit mogen groeien.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor alle mensen die met een oprecht hart zoeken:
dat zij Jezus Christus vinden
en gastvrij ontvangen worden in de kerk.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor onze gezinnen:
dat zij in verbondenheid met Christus en met elkaar
mogen uitgroeien tot echte huiskerken.
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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(Eigen intenties)
Barmhartige God,
die de strikken van de dood hebt ontbonden
en uw Zoon ten leven hebt opgewekt,
blijf bij ons en open onze ogen.
Laat ons Hem herkennen in het breken van het Brood:
Jezus Christus, de Verrezene, onze Heer. Amen.
Offerandelied: “Het lied van het brood” G v L 457
1. Het brood in de aarde gevonden,
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.
2. Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het vreemde brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.
3. Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.
4. Dat brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan.
Wij delen het met elkander
ons hele mensenbestaan.
5. Gij deelt het met ons, zo deelt Gij
U zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.
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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.
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
God, onze Vader,
in het breken van het brood
hebben de leerlingen uw Zoon Jezus herkend.
Laat ook ons de Heer herkennen
die ons voedsel is voor onderweg
en voor de eeuwigheid. Amen.
Prefatie III 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. Hij houdt nooit op zich
heel en al voor ons te geven, Hij spreekt voor ons bij U ten beste, voor
- 11 -

altijd. Zijn offer is volbracht, Hij sterft niet meer, Hij is het Lam dat werd
gedood en toch in leven blijft.
Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen;
vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en 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 XII B
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons
op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon
ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en
beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en
deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn
lichaam en zijn bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak
tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl
Hij zei:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf
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
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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.
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en
wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. uw Zoon is door het lijden en
de dood gegaan en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw
heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen
Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle
zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met
uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed en maak
nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes, leer alle
gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maakt hen trouw
in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle
mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun
vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het
geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook
onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor
velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop; overvloedig
leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de
Maagd en Moeder Gods, met de heilige Jozef haar bruidegom, met uw
apostelen en martelaren en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw
Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot
in eeuwigheid.
Amen.
- 13 -

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
Meestal vinden wij dat anderen wel voor vrede moeten zorgen,
maar vergeten wij wat wij zelf kunnen doen.
Vaak zoeken wij het te ver weg,
maar vrede begint heel dichtbij.
Vrede begint tussen mensen,
die elkaar anders durven zien…
en die samen op weg gaan.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’,
let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk;
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
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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,
ontferm u over ons,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
Door de gaven van deze Maaltijd krijgen wij de kracht
om zelf tekens te worden van geloof, hoop en liefde
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: “Aanbidt en dankt uw Vader” GvL 401
1. Aanbidt en dankt uw Vader, God
die leeft van eeuwigheid;
aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.
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2. Aanbidt en dankt de koningszoon,
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op ’t grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand,
daar heerst een goede geest.
Gebed na de communie
Heer, Gij zijt met ons op weg gegaan.
Gij hebt U in ons gesprek gemengd
en in het breken van het brood
hebben wij U opnieuw herkend.
Blijf bij ons, ook als het avond wordt.
Dat wij met U door het leven gaan
en eenmaal delen in uw heerlijkheid,
waar Gij leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gedicht: De Emmaüsgangers
Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.'
Wij boden dan het avondbrood
de vreemde man, die langs de baan
met ons was meegegaan.
En wijl hij, ‘t zegenend, de ogen sloot,
gebeurde het: Zijn aangezicht
verklaarde in een hemels licht,
waarin Hij plotseling verdween…
Dit was het wonder.
Wij stonden weer alleen,
doch vouwden blij onz’ handen.
Het was alsof Hij door ons heen verdween
en ‘t licht in ons is blijven branden.
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder!
Felix Timmermans
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Zending en zegen
Wij worden allen geroepen om volgelingen van Jezus te zijn;
om het goede te doen, mensen te vergeven
en mee te gaan met iemand wie eenzaam is.
Dan zijn wij een zegen voor elkaar
En mogen wij ons gezegend weten door de levende God…
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: “De Heer is waarlijk opgestaan” GvL 424
1. 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.
2. 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.
3. 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.
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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.
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