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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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‘In goede aarde vallen’ 

Eucharistieviering op zondag 12 juli 2020 

(15e zondag door het jaar A), 
 

Openingslied: Zingt een nieuw lied, alle landen (GvL 561) 

Zing een nieuw lied, alle landen. 

Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 

Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen, 

zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 

Treed in zijn tempel met uw offeranden, 

kondig zijn roem bij de heidenen aan. 

Zing een nieuw lied, alle landen. 

Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 

 

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: 

aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 

schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 

wild is de zee en tevreden het land. 

Zing een nieuw lied, alle landen. 

Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 

 

Roep tot de volkeren: God is de Koning, 

Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; 

Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 

alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. 

Zing een nieuw lied, alle landen. 

Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 

 

Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 

zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij! 

Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 

juichend uw Koning, want Hij is nabij! 

 

Zing een nieuw lied, alle landen. 

Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 
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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. 

 

‘Zal het wel in goede aarde vallen?’ 

– die vraag stellen wij onszelf wel eens 

als wij een nieuw plan of initiatief voorstellen. 

Ook Jezus stelt zich die vraag in het Evangelie: 

of zijn Woord wel bij ons in goede aarde valt. 

Zijn wij daartoe in staat: het Woord over Gods Rijk te horen 

en het te laten werken in ons hart, in ons leven? 

Lukt ons dat wel, in deze tijd van volhouden 

met beperkingen, op de 1½ meter? 

Ook al zien wij in onze dagen niet zo veel opgroeien 

van alles wat God zaait, toch blijft God trouw. 

Wij leven met de belofte van zijn Rijk, dat komen zal. 

Moge Gods Woord ons hier en nu raken en bemoedigen, 

opdat het in ons leven vrucht mag dragen 

 

Openingsgedachte: Zaaien en oogsten 

Zaaien en oogsten is gebonden aan de seizoenen, 

aan grond en aan weersomstandigheden, 

aan geloven dat het kiemt en hopen dat het rijpt. 

Zaaien op de velden van het leven is gebonden 

aan het hart van de mensen, aan mond en handen, 

aan strooien van het goede zaad of van het welige onkruid. 

Is gebonden aan het vechten tegen distels en doornen, 

tegen mensen die het zaad vertrappen 

en structuren die het verstikken. 

Is gebonden aan het voedsel 

dat mensen voor elkaar kunnen zijn. 

Aan de open handen die nu eens vragend 

en dan weer gevend kunnen zijn. 
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Oogsten op de levensakker is vrucht en gave 

van wat soms lang gezaaid is 

en vaak onverwacht rijpt 

terwijl de boer slaapt of opstaat. 

Is vrucht en gave van ploeger en zaaier, 

van leven en van diepste grond, 

van verbondenheid met mens en God. 

 

Schuldbelijdenis  

Om onze oren en ons hart te openen 

voor het Woord van de ene God worden wij stil 

en belijden wij samen onze schuld… 

 

Gij die de schepping verlost 

uit de slavernij der vergankelijkheid: 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Gij die uw woord uitzaait 

om het veelvoudig vrucht te doen dragen: 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Gij die uw leerlingen de geheimen leert kennen 

van het Rijk der hemelen: 

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) 

Zingt van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houdt Hem in ere ! 
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Zingt van de Zoon, het licht voor onze ogen. 

Bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houdt Hem in ere ! 

 

Zingt van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houdt Hem in ere ! 

 

Gebed 

Heer onze God, 

eer op keer zaait Gij uw Woord 

en Gij geeft het de dauw van uw genade 

zodat het kan gedijen. 

Maak ons hart tot een gunstige bodem, 

open en ontvankelijk voor elk woord dat komt van U 

en dat de kracht in zich draagt vruchten voort te brengen. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U leeft in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Eerste lezing: uit de Profeet Jesaja (55,10-11) 

“Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen 

en daar pas terugkeren 

wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, 

haar vruchtbaar hebben gemaakt en haar met groen hebben bedekt, 

wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven 

en het brood aan wie moet eten; 

zó zal het ook gaan met het woord 

dat komt uit mijn mond; 

het keert niet vruchteloos naar Mij terug; 

het keert pas weer wanneer het mijn wil heeft volbracht 

en zijn zending heeft vervuld.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Antwoordpsalm: uit psalm 8 (GvL psalm 8-II) 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde 

Gij die uw majesteit toont aan de hemel, 

Gij opent de mond van weerloze kinderen., 

en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt 

en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen. 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde 

 

Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers, 

de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd, 

wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt, 

de zoon van Adam dat hij U ter harte gaat 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde 

 

Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt 

en hem met glorie en luister gekroond. 

Gij doet hem het werk van uw handen beheren 

en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd, 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde 

 

schapen en runderen, alles en alles, 

en ook de dieren in het vrije veld, 

de vogels van de hemel, de vissen van de zee, 

al wat er wandelt op de paden van  het water. 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde 

 

Tweede lezing: uit de brief Paulus aan de Romeinen (8,18-23) 

Broeders en zusters, 

ik ben ervan overtuigd, 

dat het lijden van deze tijd niet opweegt 

tegen de heerlijkheid 

waarvan ons de openbaring te wachten staat. 

Ook de schepping verlangt vurig 
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naar de openbaring van Gods kinderen. 

Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, 

niet omdat zij het zelf wil, 

maar door de wil van Hem, 

die haar daaraan onderworpen heeft. 

Maar zij is niet zonder hoop, 

want ook de schepping zal verlost worden 

uit de slavernij der vergankelijkheid 

en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. 

Wij weten immers, 

dat de hele natuur kreunt en barensweeën lijdt, 

altijd door. 

En niet alleen zij, 

ook wij zelf, 

die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen, 

ook wij zuchten over ons eigen lot, 

zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. 

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 

 

vers voor het evangelie (Lc. 21, 36) 

Alleluia. Weest te allen tijde waakzaam 

en bidt dat ge stand moogt houden 

voor het aangezicht van de Mensenzoon. Alleluia. 

 

Evangelie: volgens Matteüs (13,1-23) 

Op zekere dag verliet Jezus zijn huis 

en ging aan de oever van het meer zitten. 

Toen verzamelde zich bij Hem een menigte zó talrijk, 

dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, 

terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. 

Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. 

“Eens – zo begon Hij – ging een zaaier uit om te zaaien. 

Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg 

en de vogels kwamen het opeten. 
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Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, 

waar het niet veel aarde had; 

het schoot snel op, omdat het in ondiepe aarde lag. 

Toen de zon was opgekomen, 

kreeg het te lijden van de hitte, 

zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. 

Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, 

zodat het verstikte. 

Een ander gedeelte tenslotte viel op de goede grond 

en leverde vrucht op: 

deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. 

Wie oren heeft, hij luistere.” 

Zijn leerlingen kwamen Hem vragen: 

“Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?” 

Hij gaf hun ten antwoord: 

“Aan u is het gegeven 

de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen, 

maar aan hen is het niet gegeven. 

Aan wie heeft, zal gegeven worden, en wel in overvloed; 

maar wie niet heeft, 

hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. 

Als Ik tot hen spreek in gelijkenissen, 

dan is het omdat zij, 

ofschoon zij ogen hebben, niet zien 

en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen. 

Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt: 

Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan, 

met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien. 

Want verhard is het hart van dit volk, 

met hun oren luisteren ze slecht 

en hun ogen doen zij dicht, 

uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen, 

met hun oren zouden horen, 

met hun hart zouden verstaan, 

zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 

Maar gelukkig úw ogen, omdat zij zien, 

en úw oren, omdat zij horen! 

Want voorwaar, Ik zeg u: 
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Vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd 

te zien wat gij ziet, 

maar zij hebben het niet gezien; 

en te horen wat gij hoort, 

maar zij hebben het niet gehoord. 

Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier: 

Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk wel hoort, 

maar niet begrijpt, 

komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart; 

dat is hij die op de weg gezaaid is. 

Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, 

is hij die het woord hoort 

en het terstond met blijdschap opneemt: 

maar hij heeft geen wortel geschoten, 

hij leeft bij het ogenblik, 

en als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt, 

komt hij onmiddellijk ten val. 

Die gezaaid werd tussen distels is hij, die het woord wel hoort, 

maar dit wordt door de zorgen van de wereld 

en de begoocheling van de rijkdom verstikt 

en zo blijft het zonder vrucht. 

Maar die in goede aarde werd gezaaid, 

is hij die het woord hoort en begrijpt 

en daarom vrucht draagt; 

bij de één is de opbrengst honderdvoudig, 

bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

Korte overweging 

“Zal het wel in goede aarde vallen bij hem, bij haar, bij hen?” Dat vragen 

wij ons wel eens af wanneer wij iemand de hand reiken – en je niet weet of 

die wordt aangenomen. Zo kan het ook gebeuren dat je op het werk, of in 

een vereniging, een nieuw initiatief wilt nemen – en je jezelf afvraagt: “valt 

dat wel in goede aarde?” 

Als wij Jezus in het Evangelie horen spreken over het zaad van God Rijk, 

dan lijkt het wel een beetje op onze eigen ervaring. Het zaad valt niet altijd 

in goede aarde, maar kan ook op de weg, tussen de rotsen of onder de distels 
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en dorenstruiken terechtkomen. Jezus moet maar afwachten of zijn woord 

door zijn toehoorders ook werkelijk verstaan wordt. 

Dan lijkt de weg van het Woord van God zoals de profeet Jesaja die in de 

eerste lezing beschrijft, een heel stuk minder moeizaam. Het Woord dat God 

gesproken heeft keert niet vruchteloos naar Hem terug, maar maakt de aarde 

vruchtbaar: een bijna paradijselijk beeld. 

Nou gaat het met het Woord van God niet zo gemakkelijk als het lijkt. God 

drenkt de aarde met regen en zorgt zo voor een gunstig klimaat voor het 

gewas. Gods Woord is niet zo maar een uitspraak die Hij ooit heeft gedaan, 

maar Hij spreekt een werkzaam, krachtig Woord. Hij besteedt er zorg aan: 

zodat de zaaier kan zaaien en de hongerige brood kan eten. 

De leerlingen moeten in het Evangelie moeten het Woord van het Godsrijk 

zaaien onder de mensen, ondanks alle weerstand. De leerlingen zullen zich 

wel eens afgevraagd hebben: vallen al onze inspanningen wel in goede 

aarde? 

Jezus wil hen met deze gelijkenis bemoedigen. Hoe veel weerstand, 

onbegrip of zelfs tegenwerking je ook ontmoet: er valt altijd een deel van 

wat je gezaaid hebt in goede aarde. En dat zal vrucht dragen, in veelvoud! 

Soms moet je een moeizame weg afleggen als je wat wilt bereiken: zoals 

barensweeën, zegt Paulus. Maar als kinderen van God zullen wij uiteindelijk 

vrij zijn. 

Jezus houdt ons voor dat wij ons niet moeten laten ontmoedigen door 

onheilstijdingen. Zeker, wij voelen de beperkingen van de corona-

maatregelen. Maar wij mogen er naar uit zien dat het niet voor niets is, en 

dat er een einde komt aan de pandemie. Als je nog geen resultaat ziet, 

bedenk dan: het zaad ontkiemt in het verborgene, maar kijk eens wat voor 

vruchten het draagt! 

Zullen de mensen die wij op onze weg tegenkomen wel openstaan voor de 

goede boodschap die wij willen doorgeven? Jezus draait in het Evangelie 

deze vraag om. Hij vraagt: hoe ontvankelijk ben je zèlf voor het Woord van 

God? 

Valt het Woord bij ons in goede aarde? Staan wij eigenlijk wel open voor 

andere ideeën, voor een nieuw begin? Is ons hart ontvankelijk voor de goede 

bedoelingen van een ander? Laten we ook echt tot ons doordringen, welke 

boodschap iemand ons te zeggen heeft? En laten wij ons soms niet afleiden 

door allerlei bijzaken? 

Wanneer wij ontvankelijk zijn voor het Woord, dan komt Gods Rijk 
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dichterbij. Als wij open staan voor wat echt belangrijk is in het leven, dan 

zullen wij ook vrucht dragen, in veelvoud! 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. 

 

Voorbede 

Bidden wij tot God, 

dat wij de geheimen van het Rijk der hemelen verstaan 

en overvloedig vruchten mogen voortbrengen 

 

Om luister-bereidheid bij de gelovigen: 

dat wij het Woord van God 

opnemen in een ontvankelijk hart, 

het verstaan en in de praktijk brengen 

Laat ons bidden… 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Om eerbied voor de schepping 

en een rechtvaardige verdeling van de vruchten der aarde: 

dat allen dagelijks voldoende hebben om van de leven 

Laat ons bidden… 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Om een einde aan oorlog en vervolging, 

 aan uitbuiting wen onderdrukking: 

dat overal vrede en vrijheid mogen heersen 

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 bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

(Eigen intenties) 

 

God, Gij hebt uw Woord tot ons gesproken 

en uw Zoon heeft uw wil volbracht; 

maak ons ontvankelijk voor zijn Woord 

en laat het rijke vrucht dragen in ons leven. 

Jezus Christus, uw Zoon en 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. 

Informatie vindt u op de website van de parochie of van uw 

geloofsgemeenschap.  
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Offerandelied: Het lied van alle zaad (GvL 546) 

Wie als een god wil leven hier op aarde. 

Wie als een god wil leven hier op aarde. 

Hij moet de weg van alle zaad 

en zo vindt hij genade 

en zo vindt hij genade. 

 

Hij gaat de weg van alle aardse dingen. 

Hij gaat de weg van alle aardse dingen. 

Hij leeft het lot met hart en ziel 

van alle stervelingen 

van alle stervelingen. 

 

Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven. 

Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven. 

Het kleinste zaad in weer en wind 

moet sterven om te leven 

moet sterven om te leven. 

 

De mensen moeten sterven voor elkander. 

De mensen moeten sterven voor elkander. 

Het kleinste zaad wordt levend brood, 

zo voedt de een de ander 

zo voedt de een de ander. 

 

En zo heeft onze God zich ook gedragen. 

En zo heeft onze God zich ook gedragen. 

En zo is Hij het leven zelf 

voor iedereen op aarde 

voor iedereen op aarde. 
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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 

God, op vruchtbare bodem 

komt uw woord tot volle wasdom. 

Als teken van onze bereidheid 

bieden wij U aan dit brood en deze wijn, 

de vruchten van uw goedheid. 

Schenk ons door deze gaven nieuwe levenskracht, 

omwille van Jezus, die gestorven is als zaad in de aarde 

en leven voortbrengt tot in eeuwigheid. Amen. 

Eucharistisch gebed II C 

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. 

Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U, heilige Vader, 

altijd en overal danken voor Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. 

Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt. Hem hebt Gij tot 

ons gezonden als Heiland en Verlosser. Hij is vlees geworden door de 

heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en U een 

heilig volk te verwerven strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door zijn 

lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag 

voor onze ogen zou doen stralen. 

Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw 

heerlijkheid en wij juichen en zingen: 
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Heilig (Markusmis, GvL 291) 

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. 

 

Gij zijt waarlijk heilig Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze 

gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot 

Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij 

het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen 

met deze woorden: 

 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit 

en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 

 

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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Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood 

en de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig keurt om voor 

uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het 

Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige 

Geest worden vergaderd tot één enige kudde. 

Denk toch Heer, aan uw Kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde 

volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en Johannes onze 

bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der 

verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan 

en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 

Wij vragen U: ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met Maria, de 

Moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen 

en alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden 

worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren, door Jezus 

Christus, uw Zoon. 

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. 
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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 

Als het Woord bij ons in goede aarde valt, 

mogen wij er op vertrouwen dat ons leven vrucht draagt. 

Bidden wij om vrede, 

en om de moed die te verspreiden in woord en daad, 

 

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 (Markusmis, GvL 331) 

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 

Wij mogen in dit uur Gods Woord horen en zijn liefde delen. 

De Heer zelf is onze Gastheer. 

Mogen de gaven die Hij ons aanbiedt 
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ons laten worden zoals wij bedoeld zijn: 

het Lichaam van Christus. 

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. 

 

Communie met orgelspel 

 

Gebed na de communie 

Heer, onze God, 

Gij hebt uw Woord gezaaid in ons hart, 

Uw Brood voor ons gebroken. 

Wij danken U om uw liefde, 

die ons bezielt tot daden van goedheid, 

tot hoopvol gebed en hartelijk dienstbetoon. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

Slotgedachte: De zaaier 

ik zaai 

voel groen 

en ruik  

al bloemen 

 

ik proef 

geloof 

het gaat  

gebeuren 
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zaaien is  

beginnen 

geloven in 

een wonder 

 

ik zoek 

de grond 

voor mijn ideeën  

 

ik zie ze groeien 

voor wie  

passeert 

en denkt 

‘wat mooi’. 

 

Zending en zegen 

Als het Woord bij ons in goede aarde valt, 

dan zal ons samen-zijn vrucht dragen 

in ons doen en laten, in ons spreken en zwijgen. 

Zegene ons daartoe de liefdevolle God… 

 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

 

Heer, schenk het volk dat U onderdanig is 

uw rijkste zegen 

en laat het altijd trouw blijven 

in het vervullen van uw geboden. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen. 
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Slotlied: Dankt, dankt nu allen God (GvL 415) 

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. 

 

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. 

 

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.  
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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 waren in de afgelopen 

maanden alle publieke liturgische vieringen opgeschort. Daardoor konden 

ook de collectes niet worden gehouden. Inmiddels zijn de vieringen in een 

aantal kerken – maar niet in alle kerken - hervat. Nu het nog niet voor 

iedereen mogelijk is om naar de kerk te komen, blijven wij ook op afstand 

vieren. Wij vragen u de parochie ook in deze tijd financieel te 

ondersteunen. 

Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de 

website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap. 

Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift. 


