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Wat was dat heerlijk…!
Eucharistieviering op zondag 24 mei 2020
Zevende zondag van Pasen
Voorganger: pastor Henri Egging
Muziek en zang: Bas van Houte, Jan Hagen,
Lex Wepster en Henk Peters

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

Wat was dat heerlijk…!
Eucharistieviering op zondag 24 mei 2020
Zevende zondag van Pasen
Openingslied: Al heeft Hij ons verlaten (GvL 403)
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen,
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen zijn wij door hem bemind.
Al is Hij opgenomen, houd in herinnering
dat Hij terug zal komen zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.
Begroeting en inleiding
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
Wij zijn aangekomen bij het eind van de Paastijd.
Jezus heeft zijn opdracht voltooid, en Hij wordt verheerlijkt bij de Vader.
Als leerlingen van Hem mogen wij nu zijn opdracht voortzetten.
Zijn we er klaar voor?
Nog wat onwennig zijn wij samengekomen,
in verbondenheid met de Heer,
op afstand verbonden met de mensen om ons heen.
Als wij de opdracht aanvaarden die Jezus ons voorhoudt,
en juist in deze tijd zorg dragen voor mensen die kwetsbaar zijn,
dan zal de Geest, de Trooster en helper, ons bezielen.
Gods Rijk zal komen, in ons midden.
Wat zal dat heerlijk zijn…!
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Schuldbelijdenis
Soms vergeten wij onze opdracht om samen te blijven
en te bidden om de komst van Gods Geest.
Daarom vragen wij om vergeving…
Gij die de Vader op aarde hebt verheerlijkt
door het werk van de verlossing te volbrengen:
Heer, ontferm U over ons.
Gij die uw heerlijkheid openbaart
aan hen die deelhebben in uw lijden:
Christus, ontferm U over ons
Gij die eeuwig leven schenkt
aan allen die de Vader U gegeven heeft:
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.
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Gebed
God, heilige Vader, niemand heeft U ooit gezien
maar uw Zoon heeft ons uw liefde leren kennen.
Hij is de Heiland van de wereld.
Wij vragen U: bewaar ons in zijn Naam;
dat wij één mogen zijn
en U verheerlijken bij alles wat wij doen.
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 (1,12-14)
Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen van de
Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op
sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze
verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en
Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de
IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. Zij allen bleven eensgezind
volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van
Jezus, en met zijn broeders.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Gezongen antwoordpsalm: uit psalm 27 (GvL)
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? (2 X)
De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn burcht, mijn behoud:
voor wie zou ik beducht zijn?
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?
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Dat éne vroeg ik van de Heer,
dat is al mijn verlangen:
daar te zijn - in het huis van de Heer,
al de dagen mijns levens.
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?
Heer, hoor mijn aanroep tot U,
geef mij genadig uw antwoord.
Gij zegt - en mijn hart spreekt het na:
‘zoekt mijn aanschijn.’
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?
Tweede lezing: uit de eerste brief van apostel Petrus (4,13-16)
Dierbaren, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van
Christus; dan zult ge juichen van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich
openbaart. Prijst u gelukkig, als men u hoont om de Naam van Christus:
het is een teken dat de Geest der heerlijkheid, die de Geest van God is, op
u rust. Zorgt dat niemand van u te lijden heeft als moordenaar of dief of
boosdoener of aanbrenger. Maar wie als christen lijdt, moet zich niet
schamen, maar God eren met die naam.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Alleluia
Alleluia.
Exivi a Patre, et venio in mundum:
iterum relinquo mundum, et vado a Patrem.
Alleluia.
Vertaling:
Alleluia. Ik ben uitgegaan van de Vader en in de wereld gekomen;
weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader. Alleluia
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Evangelie: volgens Johannes (17,1-11a)
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: “Vader, het uur is
gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt
Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te
schenken aan allen, die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven,
dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus
Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen, dat
Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij
Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond.
Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld
gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben
uw woord onderhouden. Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven hebt,
van U komt. Want de boodschap, die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun
meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend, dat Ik
van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat Gij Mij hebt gezonden. Ik
bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen, die Gij Mij
gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is
van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij
echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Korte overweging
Jezus vindt het heerlijk dat Hij God, zijn en onze Vader, door-en-door
kent. En die intimiteit met God, gunt Jezus ook aan ons, zijn leerlingen.
Daarom kan het soms ook heerlijk zijn om stil te worden en te bidden.
Het is niet voor niets dat Jezus bidt voor zijn leerlingen. Zij blijven immers
in de wereld, terwijl Hij weggaat, naar de Vader. En het vraagt, ook voor
de leerlingen en Maria in de bovenzaal, volharding om te blijven bidden.
De leerlingen moeten Jezus, hun grote voorbeeld, missen. Zij zullen
voortaan op eigen benen moeten staan. En zij hebben nog niet ervaren dat
Gods geest hen zal bezielen. Maar hun verbondenheid met elkaar verwijst
op de een of andere manier ook naar hun band met Jezus.
Als je je de weg voor ogen houdt die Jezus is gegaan, dan zou je niet
gemakkelijk zeggen: Wat heerlijk! En toch bidt Jezus, nog vóór Hij zijn
lijdensweg zal gaan: ‘Vader, verheerlijk uw Zoon’. Maar wat is er heerlijk
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aan het lijden?
Maar toch vraagt Jezus om zijn lijdensweg te mogen gaan. En Petrus houdt
de eerste christenen voor dat het een vreugde is om te delen in het lijden
van Christus. Dat zouden wij hem niet zo gemakkelijk nazeggen in deze
tijd van corona-crisis. Veel ontberingen en ongemakken zijn wij liever
kwijt dan rijk.
Maar het is juist daartoe dat Jezus rondgetrokken is en Rijk Gods heeft
verkondigd: opdat weer meetelt wie uitgestoten was; opdat wie een ander
kwaad deed zich bekeert en voortaan goede wegen gaat; opdat wie
gekwetst was wordt geheeld; en opdat ieder die vernederd was in ere wordt
hersteld. Als je zó leeft, dan kun je weerstand verwachten.
Jezus kon alleen verheerlijkt worden als Hij tot het uiterste solidair blijft
met mensen die lijden en die onrecht gedaan wordt. Maar God zal Hem in
ere herstellen, samen met al diegenen die vernederd waren. Dát is zijn
verheerlijking!
Dat is niet alleen een wenkend perspectief, maar ook een opdracht aan ons.
Net als de eerste leerlingen en Maria zijn wij bijeen, in deze kerk (en via
internet met elkaar verbonden). Wij ervaren dat wij zelf verder moeten
(, in deze tijd). En wij herinneren ons wat er allemaal gebeurd is: op de
weg die Jezus gegaan is en op onze eigen levensweg.
Soms kan het heerlijk zijn om zó samen te komen. Die herinnering is nog
levend. ook al moeten wij het nu een hele tijd missen. Wij worden stil; wij
ervaren dat wij met elkaar verbonden zijn; en dat God ons – ondanks alles
en dóór alles heen – nabij blijft.
Dáár wil God in ons midden wonen, waar zijn Huis een plaats is waar
recht wordt gedaan aan mensen die uitgestoten en verworpen zijn. Als wij
– juist in deze tijd – zorg dragen voor mensen uit ons midden die
kwetsbaar zij, dan zal de Geest, de Trooster en Helper in ons midden
komen. Wat zal dat heerlijk zijn! 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,
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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
Laten wij eensgezind ons gebed richten tot God,
die ons bidden hoort en die weet wat er leeft in ons hart…
Voor de wereld die wij bewonen:
dat al uw mensen zorg dragen voor onze goede aarde.
Schenk heelheid aan uw schepping.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. (GvL 361)
Voor uw Kerk, uitgenodigd om eensgezind
en met volharding te bidden om de Geest.
Kom met uw Geest over ons.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor mensen die lijden, zonder uitzicht,
tot wie woorden van troost en bemoediging
niet meer doordringen:
geef dat wij met hen verbonden blijven in gebed.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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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.
(Eigen intenties)
God, al onze wensen en verlangens leggen wij bij U neer.
Verhoor ons gebed,
omwille van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer,
die nu verheerlijkt is bij U. Amen.
Offerande: Aandragen van de gaven
De gaven van brood en wijn worden nu op het altaar geplaatst voor de
viering van de eucharistie. U kunt zich daarbij aansluiten met een bijdrage
voor de collecte. In deze bijzondere tijd kunt u uw bijdrage overmaken
naar de bankrekening van uw deelgemeenschap.
Offertorium: Ascendit Deus in iubilatione
Ascendit Deus in iubilatione,
Dominus invoce tubae, alleluia.
Vertaling:
God steeg op onder gejubel,
de Heer onder bazuingeschal, alleluia.
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.
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Gebed over de gaven
Heer God,
met open handen bieden wij U deze gaven aan.
Open ook ons hart
opdat wij U oprecht kunnen dankzeggen
door Christus onze Heer. Amen.
Prefatie II van Hemelvaart
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.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en
overal door Christus onze Heer.
Die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten
hemel, voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die Hij van U,
zijn Vader, heeft ontvangen.
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.
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Eucharistisch gebed XII D
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
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 ons,
Vader, de weg naar U geopend en begaanbaar zij. Barmhartige Vader,
schenk ons de geest van liefde die in Jezus was zodat de Kerk, bemoedigd
en gesterkt, opbloeit tot nieuw leven.
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Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap geroepen
en begenadigd zijn, rondom de paus Franciscus en onze bisschop
Johannes. Maak uw Kerk te midden van een verdeelde wereld tot een
instrument dat geloofwaardig en volhardend de eenheid en de vrede dient.
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 God, 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,
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.
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Vredesgebed en vredewens
Bidden wij dat wij voor elkaar bewaard mogen worden,
opdat wij, één van geest en één van hart,
de weg van Jezus Christus gaan, door lijden en kruis heen,
naar een nieuwe gemeenschap in 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
De eerste leerlingen hebben de opdracht
van Jezus serieus genomen.
Zij waren eensgezind in het gebed
en in het breken van het brood.
Laten ook wij steeds meer verbonden worden
met Hem: Jezus Christus, onze Heer.
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…
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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.
Communiezang: Ave Maria
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus Fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
Vertaling:
Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
Gebed na de communie
God, onze Redder, verhoor ons:
sterk ons door deze eucharistie in het vertrouwen
dat aan heel het lichaam van de kerk
de heerlijkheid te beurt zal vallen
die al gegeven is aan haar Hoofd,
Jezus Christus, onze Heer. Amen.

- 14 -

Slotgedachte: Een utopie
Eenheid
misschien een utopie,
waarom?
Eenheid vind je
waar mensen kunnen luisteren,
aandachtig en zachtmoedig
de anderen en zichzelf
laten uitspreken.
Eenheid vind je
waar mensen
het beste wensen
- uit de grond van hun hart voor elkaar,
zo maar,
omdat ze trachten
elkaar vrolijk en gelukkig
in het leven te vergezellen.
Eenheid vind je
waar mensen
meningsverschillen
kunnen uitspreken,
in wederzijds geloof
en vertrouwen,
waar mensen
het niet te lastig vinden
te gaan naar anderen
en elkaar te ontmoeten,
te ontvangen.
Eenheid begint bij jezelf.
Ja, eenheid vinden
in je denken en doen:
van je woorden
je leven maken
en van je leven je woorden.
Eenheid begint daar
waar hart en handen
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samen op weg willen
naar dat rijk
van gerechtigheid
en liefde.
(Emmanuël Dobbelaere)
Zending en zegen
Laten wij weer op weg gaan, om – verbonden met elkaar –
onze weg te vervolgen naar de 50e dag.
Als wij onze opdracht aanvaarden
in het voetspoor van Jezus Christus, onze Heer, treden,
en – net als Hij – op afstand zorg dragen voor anderen,
dan zal zijn Geest ons bezielen.
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Heer, sterk het hart van uw gelovigen
en steun hen met de kracht van uw genade,
zodat zij volharden in het gebed
en in de onderlinge liefde.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Slotlied: Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer (GvL 483)
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houdt Gij bij ons Uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

- 16 -

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.
Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.
Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.
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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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Steun de parochie met uw gift
Door de maatregelen vanwege het Coronavirus zijn alle publieke
liturgische vieringen opgeschort. Daardoor kunnen ook de collectes niet
worden gehouden. Nu wij, noodgedwongen, alleen op afstand kunnen
vieren, vragen wij u de parochie ook in deze tijd financieel te
ondersteunen.
Het bankrekeningnummer van uw deelgemeenschap vindt u op de website
van de parochie of van uw eigen deelgemeenschap.
Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift.
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