
PAROCHIE DE GOEDE HERDER 

 

Groter dan ons hart… 
 

Eucharistieviering op het feest van H. Drie-eenheid, 7 juni 2020 

 

Voorganger: pastor Charles Duynstee 

Muziek: Jan Michel Koekebakker, zang: Kees van der Elst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Groter dan ons hart… 

Eucharistieviering op het feest van H. Drie-eenheid, 

zondag 7 juni 2020 
 

Openingslied: Wij treden biddend in uw licht (GvL 558) 

 

1. Wij treden biddend in uw licht,  

 op U is onze hoop gericht,  

 die alles wat op aarde leeft  

 te allen tijd uw liefde geeft. 

 

2. God, Vader, die van eeuwigheid,  

 het heil der mensen hebt bereid,  

 geef dat uw alverlossend woord  

 in groot vertrouwen wordt aanhoord. 

 

3. God, Zoon, die door uw offerdood  

 de deur naar ’t leven weer ontsloot, 

 wij vragen dringend altijd weer:  

 Bewaar ons in uw liefde, Heer. 

 

4. God, goede Geest van heiligheid,  

 die ieder mens in liefde leidt,  

 breng allen samen en bewerk  

 de eenheid van de christenkerk. 

 

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. 

 

Openingsgedachte 
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Schuldbelijdenis  met gezongen Heer ontferm U ( GvL 225) 

Keren wij ons tot God, 

en vragen wij om zijn nabijheid en ontferming… 

 

Gij die niemand verloren laat gaan die in U gelooft: 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Gij die door de Vader naar de wereld gezonden zijt 

om de wereld te redden: 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Gij die ons de liefde van de Vader openbaart 

en de gemeenschap schenkt van de heilige Geest: 

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: Zingt van de Vader ( GvL 381) 

1. Zingt van de Vader, die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen; 

hemel en aarde: wilt zijn naam bezingen, 

houdt Hem in ere. 

 

2. Zingt van de Zoon- licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luistert naar Hem, het woord van al zo hoge, 

houdt Hem in ere. 

 

3. Zingt van de Geest- adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 

waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen, 

houdt Hem in ere. 
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Gebed 

God, onze Vader, 

Gij hebt woord gehouden: 

uw Zoon is mens geworden; 

zijn Geest leeft in uw kerk en maakt de liefde openbaar, 

waarmee Gij ons bestaan vervult. 

Zo zijt Gij God, één in uw drievuldigheid. 

Wij vragen U dat alles wat wij zijn en doen, 

belijdenis mag worden van uw heilige Naam. 

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 het boek Exodus (34,4b-6.8-9) 

In die dagen besteeg Mozes ‘s morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem 

bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in 

een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer 

ging hem voorbij en riep: “De Heer! De Heer is een barmhartige en 

medelijdende God, groot in liefde en trouw.” Onmiddellijk viel Mozes op 

zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: “Och Heer, wees zo goed en 

trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze 

misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.” 

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 

 

 

Tussenzang: Het lied in de vuuroven (GvL 491) 

1. Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn Naam.  

Verheft Hem voor eeuwig, dankt voor uw bestaan.  

Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang.  

Zingt als rivieren mee voor God: Hij leve lang. 

 

2. Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur,  

gij wolken en dromen, nachten, dag en uur,  

licht en donker, dood en leven, wereld, mensenzaad,  

weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad. 
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3. Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw,  

de slang en de vis, de vogel en de leeuw,  

geesten in de hemel en gij mensen met uw stem:  

gelooft Hem op zijn woord, dat gij bestaat in Hem. 

 

4. Looft Hem in uw zonde, looft Hem kwaad en goed. 

Looft Hem, die zijn Woord in u mens worden doet.  

Looft uw God en Vader, die zijn Geest geschonken heeft.  

Looft Hen omdat gij zijt, ja looft Hem, want Hij leeft. 

 

Tweede lezing: uit de tweede brief van Paulus aan de christenen van 

Korinte (2 Kor. 13,11-13) 

Broeders en zusters, laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter 

harte, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God van liefde en vrede 

zal met u zijn. Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. 

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

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

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 

 

Vers voor het evangelie: Halleluja ( GvL 263) 

Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja 

U komt de lof toe, U onze zang, U alle glorie  

Vader, Zoon en heilige Geest,  

in alle eeuwen der eeuwen. Amen 

Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja 

 

Evangelie: volgens Johannes (3,16-18) 

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: “Zo zeer heeft God de wereld 

liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in 

Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God 

heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, 

maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij 

niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.” 

Woord van de Heer.  Wij danken God. 
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Acclamatie na het evangelie 

Waar vriendschap heerst en liefde daar is God. 

 

Korte overweging  

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

gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.’                                                          

Zo begint een viering heel dikwijls, en dat begin verwoordt op een 

bijzonder heerlijke manier de diepgang van de goddelijke Drie-eenheid.                                                                                                                             

Het zijn woorden die van Paulus stammen.                                                                              

Ze vormen het einde van zijn tweede brief aan de Korintiërs, zoals we 

hoorden in de tweede lezing. De genade van de Heer Jezus Christus, de 

liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest … niemand kan 

de heilige Drie-eenheid zo prachtig verwoorden als Paulus. 

De heilige Drie-eenheid, drie personen in één God…….                                                  

Hoe dikwijls wordt er niet van iemand gezegd dat hij of zij meer dan één 

gezicht heeft.                                                                                                          

Maar dat geldt voor iedereen, want iedereen is anders naargelang van de 

omstandigheden.                                                                                                    

Een ondernemer is anders in zijn bedrijf dan thuis met zijn vrouw en zijn 

kinderen, en in zijn bedrijf gaat hij anders om met arbeiders, bedienden, 

bestellingen en leveringen.                                                                                                                         

En hij zal ook anders zijn als het goed of kwaad gaat met zijn bedrijf. Een 

moeder is anders met haar kinderen dan op haar werk, anders met haar 

man dan met haar collega’s en anders met haar vriendinnen dan met haar 

niet-vriendinnen. Zo kunnen we blijven doorgaan, of we het nu hebben 

over mannen of vrouwen, vaders of moeders, leerkrachten of leerlingen, 

sportmensen of sporttoeschouwers, zieken of gezonden … niemand heeft 

maar één gezicht, niemand heeft maar één gedrag. 

 Waarom zou God de Heer dat dan wel hebben?                                                                                         

Nee, God de Heer heeft eindeloos veel gezichten, die Hij in de eerste 

lezing zelf omschrijft als ‘De Heer is een barmhartige en medelijdende 

God, groot in liefde en trouw.’ 

Barmhartig, medelijdend, liefde, trouw … ‘Zozeer heeft God de wereld 

liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden, opdat al wie in 

Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.’                                                                                                                 
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Zo verwoordt Jezus het in het evangelie.                                                                        

En van die eindeloze liefde mogen wij in alle omstandigheden genieten, 

wie of wat we ook zijn.                                                                                            

Of we nu gezond zijn of ziek, gehandicapt of fit, oud of jong: de Drie-ene 

God is ons altijd nabij in zijn genade, zijn liefde, zijn gemeenschap.                                                                                                             

In de eerste lezing bidt Mozes heel emotioneel: ‘Och Heer, wees zo goed 

en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze 

misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.’ Mooier kunnen 

we het niet zeggen.                                                                                        

‘God vol liefde en trouw, vol barmhartigheid en medelijden, trek met ons 

mee, ook als we niet altijd de goede weg gaan.                                                 

Beschouw ons als uw volk onderweg.                                                                                            

Wees ons altijd nabij in de genade van de Zoon, de liefde van de Vader en 

de gemeenschap van de heilige Geest.’                                                                                  

Laat het ons vertrouwen zijn dat de Drie-ene God altijd met ons meegaat.                                                                                                                   

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 met acclamatie: De Heer is voor wie Hem aanroept nabij 

(GvL 145 ll) 

Bidden wij tot God, 

die hoort en ziet en weet wat leeft in ons... 

 

Voor de leiders van de kerken: 

dat zij bezield door Gods Woord, 

zich mogen laten leiden door de Geest 

en met open hart de toekomst in durven gaan. 

Laat ons bidden... 

De Heer is voor wie Hem aanroept nabij 

Voor alle politici: 

dat zij oog hebben voor de rijkdom van Gods schepping 

en dat zij haar niet uitbuiten, 

maar haar gaven eerlijk verdelen onder alle mensen. 

Laat ons bidden... 

De Heer is voor wie Hem aanroept nabij 

 

Voor allen die in hun leven vastgelopen zijn; 

voor mensen die in hun vertrouwen beschaamd zijn: 

om geestkracht en nieuwe levensmoed. 

Laat ons bidden… 

De Heer is voor wie Hem aanroept nabij 

 

Voor alle mensen die wereldwijd 

slachtoffer zijn van het coronavirus 

en voor allen die patiënten met hun zorg 

en deskundigheid begeleiden. 

Laat ons bidden... 

De Heer is voor wie Hem aanroept nabij 

 

Intenties 

 

De Heer is voor wie Hem aanroept nabij 
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Goede God, 

al deze verlangens en vragen komen bij ons boven. 

Wij leggen ze voor U neer, 

in het vertrouwen dat U naar ons hoort. 

Door Christus, onze Heer. 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. 

 

Offerandelied: Gij zelf zijt, Heer, het levend brood 

 

Refrein:  Gij zelf zijt, Heer, het levend brood  

gebroken voor ons heil.  

De band die ons tezamen houdt,  

Gij die verrezen zijt. 

 

1. Die nacht dat Hij verraden werd, brak Hij het brood en zei:  

“Eet allen van dit brood, het is mijn lichaam voor ons heil”. 

 

2. Ik ben het brood dat leven geeft aan wie in Mij gelooft.  

Ik doe hem opstaan uit de dood, wanneer Ik wederkeer. 

 

3. Wij eten van hetzelfde brood, verenigd in geloof.  

Hetzelfde lichaam vormen wij: de kerk van onze Heer. 

 

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.  
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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, 

tot lof en eer van zijn naam, 

tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 

 

Gebed over de gaven 

Heer, 

aanvaard wat wij U aanbieden: 

dit brood en deze wijn waarover wij uw Naam aanroepen. 

Dan zal geheel ons leven een blijvende gave zijn voor U. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Prefatie van de heilige Drieëenheid 

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. 

Met uw veelgeliefde Zoon en met de heilige Geest zijt Gij één God, en onze 

enige Heer. Wat wij weten en geloven van U, Vader, dat weten en geloven 

wij ook van uw Zoon en van de heilige Geest. En wij belijden dat Gij God 

zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw, Gij drie personen, even goddelijk voor 

ons en even groot, o heilige Drievuldigheid, Gij één van hart, één God die 

wij aanbidden. 

En ook de engelen aanbidden U, de cherubs voor uw troon, de serafijnen, 

zij roepen dag aan dag als uit één mond: 
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Heilig 

Heilig, Heilig, Heilig, de Heer,  

de God der hemelse machten!  

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in den hoge.  

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  

Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed II B 

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

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

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

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

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

leerlingen, en sprak: 

 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

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

reikte hem aan zijn leerlingen, en sprak: 

 

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 

WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 

DIT IS MIJN BLOED 

DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN 

TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 

 

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

en verrezen, heilige Vader, en bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven: dit 

brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. 

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

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

aan het Lichaam en Bloed van uw eerstgeboren Zoon, en vragen U met 

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

Geest. 

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

gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus, onze 

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

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

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

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

uw aanschijn. 

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

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

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

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

dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. 

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

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

in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede 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. 
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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 

Mozes bad op de berg Sinaï voor het volk: 

‘Heer, wees zo goed met ons en trek met ons mee, 

Vergeef onze misstappen en laat ons leven naar U toe.’ 

Wij, sluiten ons bij dit gebed aan, en vragen: 
 

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 

‘Al wie in Mij gelooft zal niet verloren gaan, 

maar eeuwig leven hebben’, zegt Jezus. 
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Mogen deze woorden voor ons 

een uitnodiging en een aansporing zijn  

 

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: Panis Angelicus (C. Franck) 

 

Panis Angelicus fit Panis hominum; 

Dat Panis coelicus figuris terminum: 

O res mirabilis! 

Manducat Dominum pauper, servus et humilis. 

 

Brood van de engelen wordt brood van de mensen; 

Het brood van de hemel maakt een einde aan de schaduwen:  

O, groot wonder! Dienaren, arm en nederig nuttigen hun Heer. 
 

 

Gebed na de communie 
Heer onze God, uw sacrament hebben wij ontvangen, 

uw Naam hebben wij beleden: 

Eeuwige, heilige Drievuldigheid en ongedeelde Eenheid.  

Wij bidden U: 

laat deze viering voor ons heilzaam zijn naar lichaam en geest. 

Door Christus onze Heer. Amen. 
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Slottekst Drie Eenheid 
  

Drievuldigheidszondag is zoveel 

als het naamfeest van God: 

één God, vele namen. 

De klassieke namen: 

één God in drie personen, 

een God die we noemen: Vader, Zoon en Geest. 

 

Men zou ook kunnen zeggen: 

God in het verleden: de Vader, de Schepper die ons het leven gaf. 

God in het heden: de Zoon, God hier-en-nu, die zijn tent opslaat in ons 

midden. 

En God in de toekomst: de Geest die de komende dingen aankondigt 

en ons ten volle de waarheid brengt. 

 

Vele namen…zoals 

de God boven mij (de Vader, de Heer van al wat bestaat), 

de God naast mij (Jezus, die onze broeder werd), 

en God in mij (de Geest die in ons woont). 

Maar het meest van al verbaast mij 

dat deze grote God zich met kleine mensen inlaat. 

‘Wat is dan die mens dat Gij aan hem denkt?’ 

Hebt Gij niet gezegd: “Ik zal er zijn voor u?” 

 

Zending en zegen 

Gaan wij vanuit deze viering op weg 

als gesterkte en geïnspireerde mensen, 

in het vertrouwen dat God ons altijd nabij blijft 

en ons op onze weg begeleidt met zijn zegen… 

 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 
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Heer, laat uw gelovigen voortdurend de vruchten plukken 

van de sacramenten van het paasfeest 

en verlangend uitzien naar het komend 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: Dankt, dankt nu allen God ( GvL 415) 

 

1. Dankt, dankt nu allen God  

met hart en mond en handen,  

die grote dingen doet  

hier en in alle landen,  

die ons van kindsbeen aan,  

ja, van de moederschoot,  

zijn vaderlijke hand en  

trouwe liefde bood. 

 

2. Die eeuwig rijke God  

moge ons reeds in dit leven  

een vrij en vrolijk hart  

en milde vrede geven.  

Die uit genade ons  

behoudt te allen tijd,  

is hier en overal  

een helper die bevrijdt. 

 

3. Lof, eer en prijs zij God  

die troont in ’t licht daarboven.  

Hem, Vader, Zoon en Geest  

moet heel de schepping loven.  

Van Hem, de ene Heer,  

gaf het verleden blijk,  

het heden zingt zijn eer,  

de toekomst is zijn rijk. 



- 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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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. 

 


