PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Een vertrouwde stem…
Eucharistieviering op zondag 3 mei 2020
Vierde zondag van Pasen
Voorganger: pastor Henri Egging
Muziek: Jan Michel Koekebakker, cantor: Peter Bernardt

Voorwoord
Nu de kerken zijn gesloten vanwege het Corona-virus zoeken we
naar wegen van verbondenheid.
Op de zondagen vanaf Palmzondag 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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Een vertrouwde stem…
Eucharistieviering op zondag 3 mei 2020
Vierde zondag van Pasen
Openingslied: Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere
(GvL 562, mel.: Dit is de dag, GvL 429)
Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere,
Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren.
Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam,
nooit zal de vijand ons deren.
Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen,
die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen.
En die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt
in alle tijden en plagen.
Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden,
die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden.
In alle nood biedt Hij ons daag'lijks zijn brood
en schenkt ons kracht om te strijden.
Voor U, Drieëne God, zingen wij dankbaar tezamen
heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name,
engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots,
die ons standvastig maakt. Amen.
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.
Welke stem heeft u gehoord, die u heeft geroepen?
Aan welk verlangen heeft u gehoor gegeven,
dat u naar deze eucharistieviering bent gaan kijken?
Heeft u een vertrouwde stem gehoord, die u opgeroepen heeft?
Hoe dan ook: u komt als geroepen.
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Want wij worden vandaag, op Roepingenzondag,
opgeroepen om in het voetspoor van Jezus te treden.
Net als Hij mogen wij goede herders worden, voor elkaar.
Zo vormen wij samen parochie De Goede Herder.
Wij vieren dit jaar geen patroonsfeest,
maar wij kunnen wel elkaar nabij blijven, juist in deze tijd.
Schuldbelijdenis
Wij maken het stil, om te kunnen bidden om vergeving
voor de momenten dat wij tekortschieten
tegenover God en naar elkaar…
Gij die de gave van de Heilige Geest schenkt
aan allen die gedoopt zijn in uw Naam:
Heer, ontferm U over ons.
Gij die in uw eigen lichaam
onze zonden op het kruishout hebt gedragen,
opdat wij aan de zonden zouden afsterven:
Christus, ontferm U over ons.
Gij die de deur van de schapen zijt,
door wie wij in- en uitgaan en weide vinden:
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: Aanbidt en dankt (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
Almachtige God,
leid ons op de weg naar de eeuwige vreugde.
Geef dat de kleine kudde
de Herder daarheen mag volgen
waar deze – machtig en groot – is voorgegaan.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer,
die met U leeft in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing: uit de Handelingen der apostelen (2,14a.36-41)
Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren en verhief zijn
stem om het woord tot de menigte te richten: “Voor heel het huis van
Israël moet onomstotelijk vaststaan, dat God die Jezus die gij gekruisigd
hebt, tot Heer en Christus heeft gemaakt.” Toen zij dit hoorden, waren zij
diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: “Wat moeten
wij doen, mannen, broeders?” Petrus gaf hun ten antwoord: “Bekeert u en
ieder van u late zich dopen in Naam van Jezus Christus tot vergeving van
uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen. Want die
belofte geldt u, uw kinderen en alle mensen, waar dan ook, zovelen de
Heer onze God zal roepen.” Met nog vele andere woorden legde hij
getuigenis af, en hij vermaande hen: “Redt u uit dit ontaarde geslacht.” Die
zijn woorden aannamen, lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer
drieduizend mensen zich aansloten.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

-5-

Antwoordpsalm: psalm 23: Mijn herder is de Heer
(GvL psalm 23-II)
Mijn herder is de Heer, het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Mijn herder is de Heer. het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Hij brengt mij in een oase van groen,
daar strek ik mij uit aan de rand van het water,
daar is het goed rusten.
Mijn herder is de Heer. het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder,
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit,
want God is Zijn naam.
Mijn herder is de Heer. het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Al moet ik het duister in van de dood,
Ik ben niet angstig, U bent toch bij me,
onder Uw hoede durf ik het aan
Mijn herder is de Heer. het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Gij nodigt mij aan Uw eigen tafel,
en allen die tegen mij zijn
moeten het aanzien
dat Gij mij bedient,
dat Gij mij zalft,
mijn huid en mijn haren,
dat Gij mijn beker vult tot de rand
Mijn herder is de Heer. het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Overal komen geluk en genade
mij tegemoet mijn leven lang,
en altijd kom ik terug in het huis van de Heer,
tot in lengte van dagen
Mijn herder is de Heer. het zal mij nooit aan iets ontbreken.
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Tweede lezing: uit de eerste brief van Petrus (2,20b-25)
Dierbaren, geduldig verdragen wat gij te lijden hebt om uw goede daden,
dat is het wat God behaagt. Het is ook uw roeping, want Christus heeft
voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen
treden. Hij heeft geen zonden gedaan en in zijn mond is geen bedrog
gevonden. Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem
leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem
die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op
het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan
leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij
waart verdwaald als schapen, maar nu zijt gij bekeerd tot de herder en
behoeder van uw zielen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Vers voor het evangelie: Ik ben de goede herder (GvL 247)
Halleluja, halleluja, halleluja.
Ik ben de goede Herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Evangelie: volgens Johannes (10,1-10)
In die tijd zei Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur,
maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en
een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen.
Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij
roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn
schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem
volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen zij niet
volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem
van vreemden niet kennen.” Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij
begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen. Een andere keer zei Jezus tot hen:
“Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Allen die
vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet
naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal
hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt
alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen,
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opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Evangelie-acclamatie: Lof en heerlijkheid (GvL 264)
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,
eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Korte overweging
Wij vieren vandaag Goede Herder-zondag. Dat is het patroonsfeest van
onze parochie. Maar het is ook Roepingenzondag. Maar wat is dat
eigenlijk: ‘roeping’? In het evangelie horen wij Jezus daarover iets
bijzonders zeggen. Hij zegt namelijk: de schapen volgen de herder ‘omdat
zij zijn stem kennen’.
Jezus heeft het dus niet over een stem die je een soort opdracht geeft. Hij
spreekt over een stem die je vertrouwd is, en waarbij je je thuis voelt. Ieder
van ons kent wel stemmen van mensen die je dierbaar zijn en aan wie je je
kunt toevertrouwen.
‘Roeping’ heeft dan ook alles te maken met ‘je toevertrouwen aan God’.
Het gaat er niet om dat je een stem zou moeten horen. Nee, ‘roeping’ is
juist, dat je je hart laat spreken, en dat je luistert naar je diepste verlangen.
Daarin kun je iets vermoeden van de bestemming van je leven. Want God
weet wat er leeft in ons hart.
In deze maanden van preventie tegen het corona-virus snakken veel
mensen naar een vertrouwde stem. Dat kan een telefoontje zijn dat je krijgt
terwijl je thuis in afzondering zit. Maar het kan ook een gebed zijn, waarin
we ervaren dat we, ieder persoonlijk, door God gekend en bemind zijn.
Vaak gebeurt wat wij ‘roeping’ noemen ook door de stem van mensen. Ik
herinner mij nog heel goed de stem van de moderator van mijn middelbare
school. Doordat hij een vertrouwde omgeving schiep, waarin je aanvaard
werd zoals je was, kon in mij een verlangen groeien. Vanaf die tijd ben ik
op zoek gegaan naar mijn bestemming.
Ook Petrus voelde zich geroepen, gedreven om Jezus na te volgen. Maar
toen Hij gevangen genomen was heeft Petrus Hem toch drie keer
verloochend. En dezelfde Petrus kon pas na een heftig debat met Paulus
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aanvaarden dat alle mensen – en niet alleen het eigen volk – geroepen
werden om Jezus te volgen.
‘Roeping’ is dus niet één stem met een duidelijke boodschap, maar een
weg die je moet gaan. En ik ben er van overtuigd dat God op de eerste
plaats ons geluk wil. Juist daarvoor is Jezus zijn weg door lijden en dood
heen gegaan. Wat wij kwaad deden, wordt vergeven. En wij worden
bezield met het vuur van zijn Geest.
Iedereen wordt dus geroepen: alle mensen van goede wil, en niet alleen
een select gezelschap. Als je maar luistert naar die vertrouwde innerlijke
stem, die je leven een nieuwe richting geeft. Soms is dat een diep
verlangen om te bidden en Gods nabijheid te ervaren. Maar het is ook de
stem van die mensen die jouw zorg hard nodig hebben.
Samen moeten wij de gemeenschap dragen van alle mensen die geloven.
Als vrijwilligers die hun steentje bij te dragen in de parochie. Als doeners,
en als bidders, en vooral: als mensen die zorgen. En als pastores, herders,
die de gemeenschap bijeenhouden en voorkomen wij verdwalen.
Wij worden allen geroepen, ieder op zijn of haar eigen manier, om ‘goede
herders’ te zijn. Door te zorgen dat mensen tot hun recht komen. Opdat
mensen een vertrouwde stem horen, die hen op het spoor zet van
waarachtig leven, in overvloed. 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
Wij leggen onze gebeden voor aan God,
die ons roept en die ons doet opstaan om te leven…
Voor alle mensen die leiding geven
in de kerkgemeenschap, in de wereld:
dat zij, als ‘goede herders’,
oog hebben voor wat er nodig is.
Laat ons zingend bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. (GvL 361)
Voor alle mensen die de weg zijn kwijtgeraakt
en die als verloren schapen door het leven gaan:
dat zij mensen ontmoeten die hen
nieuwe richting geven, vertrouwen en inzicht.
Laat ons zingend bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor allen die in de komende dagen de slachtoffers
van oorlog en tirannie zullen herdenken,
en de vrede en vrijheid in ons land zullen vieren:
dat wij nooit vergeten welke offers zijn gebracht;
dat er verbondenheid mag groeien, over alle grenzen heen.
Laat ons zingend 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 zingend bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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(Eigen intenties)
God, die als een herder voor ons zorgt,
verhoor onze gebeden
en geef ons kracht om in het voetspoor te gaan
van Jezus Christus, de Goede Herder,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
Offerandelied: Gij die ons het leven geeft
Gij die ons het leven geeft, mensen met uw zorg omgeeft
en wie zich bekeert vergeeft: hoor en aanvaard onze dank.
Gij die ons met zon en maan licht geeft in ons aards bestaan
met vertrouwen voort doet gaan: hoor en aanvaard onze dank.
Gij die van de mensen houdt, liefde wekt en lijfsbehoud
toekomst geeft wie op U bouwt: hoor en aanvaard onze dank.
Gij die zegent wie U hoort, ons doet opstaan door uw woord
in uw geest het al voltooit: hoor en aanvaard onze dank.

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, in deze gaven gedenken wij uw Zoon,
de goede Herder, die voor ons zijn leven heeft gegeven.
Laat Hij ons voorgaan in deze eucharistie
en ons voeren naar de bronnen van het eeuwig leven.
Hij die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
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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.
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 C
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.
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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
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

(GvL 305)

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.
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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 laat
ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus Franciscus en
onze bisschop Johannes.
Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om wie
zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam. Maak ons
vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid zijn en
verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van
gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft.
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.
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,
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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 de stemmen
vaak oorverdovend door elkaar schallen
en verdeeldheid brengen,
bidden wij om eenheid, om liefde, om vrede…
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.
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
Het Brood op deze tafel is de Goede Herder,
die zichzelf aan ons geeft,
die ons hoedt en leidt naar zijn toekomst
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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: U kennen, uit en tot u leven
1. U kennen, uit en tot U leven, verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd,
o Christus , die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin.
6. Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt
waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.
7. O Christus ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.
Gebed na de communie
Heer, als een herder trekt Gij voor ons uit.
Ieder van ons kent Gij bij zijn naam.
Gij spreekt ons toe
en voedt ons met uw Lichaam en uw Bloed.
Wij vragen U dat wij niet verdwalen of verloren gaan,
maar U volgen en luisteren naar uw stem.
Want Gij alleen zijt onze Redder,
Christus onze Heer. Amen.
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Zending en zegen
Laten wij van hieruit verder gaan:
gesterkt door de vertrouwde stem van de Goede Herder
en met de oproep als ‘goede herders’ voor elkaar te zijn.
Dat wij gehoor geven aan deze oproep.
Moge God ons daartoe zegenen…
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Heer, laat uw gelovigen voortdurend de vruchten plukken
van de sacramenten van het paasfeest
en verlangend uitzien naar het komende geluk;
help hen trouw te blijven aan de genade van het doopsel
om langs deze weg het eeuwig leven binnen te gaan.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Slotlied: Als je hart zwaar is van zorgen (Pools Marialied)
Czarna Madonna
Als je hart zwaar is van zorgen en je heel verdrietig bent,
is er iemand die je twijfels en je moeilijkheden kent;
’t is Maria onze moeder eindeloos is zij je trouw,
’t is als of haar ogen zeggen: ‘k wacht op jou.
Refrein:

Maria moeder Maria, hoe goed is ’t uw kind te zijn;
bescherm ons moeder Maria, laat ons bij U veilig zijn.

Zoek je in ’t woelige leven af en toe een stil moment,
ga dan naar moeder Maria, niemand die jou beter kent.
Geef haar je volle vertrouwen, leg je vragen bij haar neer.
Zij zal je gebed verhoren, telkens weer.
Refrein

Maria moeder Maria, hoe goed is ’t uw kind te zijn;
bescherm ons moeder Maria, laat ons bij U veilig zijn.
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Als je steun zoekt bij Maria blijft het kwaad bij je vandaan.
Alle namen van haar kind’ren heeft ‘z in ’t hart geschreven staan.
Altijd zal ze naar je luist’ren en je voorspraak zijn bij God;
met haar hulp versta je beter Gods gebod.
Refrein.

Maria moeder Maria, hoe goed is ’t uw kind te zijn;
bescherm ons moeder Maria, laat ons bij U veilig zijn.

- 18 -

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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