PAROCHIE DE GOEDE HERDER

‘Hoe ver te gaan...?’
Eucharistieviering op zondag 28 juni 2020
(13e zondag door het jaar A),
Voorganger: pastor Melvin Tharsis, SVD
Muziek: Jan Michel Koekebakker
Zang: Britt en Chris Voskamp

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

‘Hoe ver te gaan...?’
Eucharistieviering op zondag 28 juni 2020
(13e zondag door het jaar A)
Openingslied: Breng ons samen
U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed, als deel van uw kerk
wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! (2X)
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
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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.
Openingsgedachte
Schuldbelijdenis
Tot God bidden wij, die bij ons wonen wil:
vragen wij om zijn ontferming...
Gij die ons doet delen in uw dood
om ons ook te laten delen in uw verrijzenis:
Heer, ontferm U over ons.
Gij die het leven schenkt aan wie het verliest omwille van U:
Christus, ontferm U over ons.
Gij die uw loon niet onthoudt aan ieder
die uw leerlingen gastvrij ontvangt:
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;
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Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
Gebed
Heer onze God,
in mensen komt Gij ons tegemoet,
in hun gelaat kunnen wij U herkennen.
Wij bidden U
dat wij aan deze uitnodiging niet voorbijgaan
maar gastvrij worden en openstaan
voor ieder die uw profeet kan zijn
en ons op zijn manier verhaalt
van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer,
die met u leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Eerste lezing: uit het tweede boek der Koningen (4, 8-11.14-16a)
Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem.
Daar woonde een welgestelde vrouw,
die hem met aandrang uitnodigde bij haar te komen eten.
En iedere keer dat de profeet in het vervolg daar in de buurt kwam,
ging hij daar eten.
Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot:
“Luister eens, ik heb gemerkt,
dat hij die altijd bij ons aan huis komt,
een heilige man Gods is.
Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen
en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp in zetten;
als hij dan bij ons aankomt,
kan hij daar zijn intrek nemen.”
Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam,
kon hij de bovenkamer betrekken
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en er zich te rusten leggen.
Daarna vroeg Elisa aan Gechazi, zijn knecht:
“Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?”
Gechazi antwoordde:
“Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud.”
Toen zei Elisa:
“Roep haar.”
De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening staan.
En Elisa zei:
“Volgend jaar om deze tijd
zult u een zoon aan uw hart drukken.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Antwoord[psalm: uit psalm 89
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.
Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is,
omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat.
Van dag tot dag vertrouwt het op uw Naam,
vindt het zijn kracht in uw gerechtigheid.
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.
Want Gij zijt onze roem en onze sterkte,
uw gunst maakt ons tot een groot en machtig volk.
Want van de Heer ontvingen wij ons schild,
de Heilige van Israël gaf ons een koning.
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.
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Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Romeinen (6, 3-4.8-11)
Broeders en zusters,
Gij weet dat de doop
waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus,
ons heeft doen delen in zijn dood?
Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven,
opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden,
zoals Christus,
die door de macht van zijn Vader
uit de doden is opgewekt.
Indien wij dan met Christus gestorven zijn,
geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven;
want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen,
niet meer sterft:
de dood heeft geen macht meer over Hem.
Door de dood, die Hij gestorven is,
heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde;
het leven dat Hij leeft,
heeft alleen met God van doen.
Zo moet ook gij uzelf beschouwen:
als dood voor de zonde
en levend voor God in Christus Jezus.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor het evangelie:
Alleluia, Alleluia, Alleluja
Evangelie: volgens Matteüs (Mt. 10, 37-42)
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen:
“Wie vader of moeder meer bemint dan Mij,
is Mij niet waardig;
wie zoon of dochter meer bemint dan Mij,
is Mij niet waardig.
En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt,
is Mij niet waardig.
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,
en wie zijn leven verliest om Mijnentwil,
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zal het vinden.
Wie u opneemt, neemt Mij op;
en wie Mij opneemt,
neemt Hem op die Mij gezonden heeft.
Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is,
zal ook het loon van een profeet ontvangen;
en wie een deugdzaam mens opneemt,
omdat het een deugdzaam mens is,
zal ook het loon van een deugdzame ontvangen.
En wie een van deze kleinen,
al was het maar een beker koud water geeft,
omdat hij mijn leerling is,
voorwaar, Ik zeg u:
zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Korte overweging
Beste Zusters en broeders in Jezus Christus,
Het evangelie van vandaag geeft een belangrijke boodschap aan ons. De
boodschap om van Jezus te houden. Misschien is het verwarrend voor ons,
waarom Jezus zegt: “Wie meer van zijn vader en moeder houdt dan van
Mij, is Mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van
Mij, is Mij niet waard.” Kan ik iets geven zonder een bron? God is de bron
van liefde. Wij hebben de liefde van God gezien door onze Heer Jezus.
Niemand heeft God gezien. Jezus zegt: “Wie Mij ziet, ziet Hem die Mij
gezonden heeft. God heeft zijn zoon en onze Heer Jezus naar ons
gezonden. Want Hij houdt van ons. “zoveel immers heeft God van de
wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
bezit.”(Jh 3:16) Wij krijgen eeuwig leven door het geloof in Jezus. Wij
geloven in Jezus. Want Hij is de eniggeboren zoon van God, de bron van
liefde. Door Jezus hebben wij de liefde van God gezien. Door Jezus
hebben wij de liefde van God ervaren. Vanwege de ware ervaring van
Gods liefde stralen wij de liefde aan iedereen. Deze liefde leidt ons om
mensen te bereiken. Alleen als wij ervaren wat de Liefde van God is,
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kunnen wij iedereen liefhebben. Daarom zei Jezus: “Wie meer van zijn
vader en moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard. Wie meer houdt
van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard.” Zonder de bron
van ware liefde, kunnen wij niet iedereen liefhebben.
Wanneer wij wat aan mensen doen of geven, krijgen wij onze beloning.
Want het is zaliger te geven dan te ontvangen (Handelingen 20:35b). In de
eerste lezing hebben wij net gehoord dat de vrouw die een kamer klaar
gemaakt heeft voor de profeet Elisa, een boodschap van de profeet Elisa
heeft gekregen: “Volgende jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart
drukken.” Het gebeurde zo.
“Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, krijgt het loon van een
profeet”, zei Jezus. Een profeet is een persoon die God kiest om Zijn
boodschap aan de mensen te geven. Wie een profeet ontvangt krijgt het
loon, dat betekent, dat wie een profeet en de boodschap die de profeet
brengt, ontvangt, het loon krijgt van een profeet. Want vanaf dat moment
proberen wij om volgens de boodschap van de profeet te leven en leren wij
ook andere mensen de boodschap die God gestuurd heeft door een profeet.
Jezus zegt verder: “Wie een rechtvaardige opneemt omdat het een
rechtvaardige is, krijgt het loon van een rechtvaardige.” De rechtvaardige
is een persoon die zijn leven volgens de geboden van God leidt. De basis
van alle geboden van God is Liefde.
“Wie één van deze kleinen een beker koud water geeft omdat het een
leerling is, Ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan.” God werkt
door mensen. Hij werkt door ons. Laten wij, in deze tijd van pijn en tranen,
onze tijd aan mensen besteden. Laten wij de troostende woorden
uitspreken. Dan wacht er op ons het loon. Want wij doen deze op de basis
van liefde die wij van Ons Heer gezien en geleerd hebben. 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
Bidden wij tot God, onze Vader,
die ons in Christus ten leven heeft gewekt…
Voor allen die die geloven in Jezus Christus:
dat zij in hun leven verbonden blijven met Hem
en zich afkeren van al het kwaad.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor mensen die gastvrij zijn voor anderen
en voor degenen doe gastvrij ontvangen worden:
dat zij vrede en vreugde delen met elkaar.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor mensen die in zorgcentra verblijven
of thuis verpleegd worden:
dat er mensen zijn die zich bekommeren om hun lot
En zo Gods liefde tastbaar maken
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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Voor mensen in nood in onze omgeving:
dat zij getroost worden door onze hulp
en door ons gebed..
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor de kerkgemeenschap: paus en bisschoppen,
de opvolgers van Petrus, Paulus en Andreas;
en voor onze parochie De Goede Herder:
dat wij eensgezind en in liefde verbonden
ons inzetten voor de noden van onze tijd.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor alle mensen die wereldwijd
slachtoffer zijn van het coronavirus
en voor allen die patiënten met hun zorg
en deskundigheid begeleiden.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
(Eigen intenties)
Barmhartige God,
uw Zoon is Mens geworden en heeft onder ons gewoond.
Hij is uit de doden verrezen en roept ons ten leven.
Maak ons tot een waardige woning voor Hem,
doordat wij anderen opnemen in zijn Naam:
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.
- 10 -

Offerandelied: Table of Plenty
“Table of plenty”
Chorus: Come to the feast of heaven and earth
Come to the table of plenty.
God will provide for all that we need,
here at the table of plenty.
O, come and sit at my table
where saints and sinners are friends.
I wait to welcome the lost and lonely
to share the cup of my love.
O, come and eat without money
come to drink without price.
My feast of gladness will feed your spirit
with faith and fullness of life.
My bread will ever sustain you
through days of sorrow and woe.
My wine will flow like a sea of gladness
to flood the depths of your soul.
Your fields will flower in fullness,
your homes will flourish in peace.
For I, the giver of home and
harvest, will send my rain on the soil.
Vertaling:
"Tafel van overvloed”
Refrein: Kom naar het feest van hemel en aarde
Kom naar de tafel van overvloed.
God zal voorzien in alles wat we nodig
hebben, hier aan de tafel van overvloed.
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O, kom en zit aan mijn tafel
waar heiligen en zondaars vrienden zijn.
Ik wacht om de verloren en eenzame te verwelkomen
om de beker van mijn liefde te delen.
O, kom en eet zonder geld
kom en drink zonder prijs.
Mijn feest van vreugde zal je ziel voeden
met geloof en volheid van leven.
Mijn brood zal je dragen
Door dagen van verdriet en wee.
Mijn wijn zal stromen als een zee van vreugde
en de diepten van je ziel te vervullen.
Uw velden zullen volop bloeien,
uw huizen van vrede vervult.
Want Ik, de gever van thuis en oogst,
stuurt mijn regen op de grond.

Bereiding van de gaven
Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. Uit Uw milde hand hebben
wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het
werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen.
Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben
wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard,
het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen.
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door
God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
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
God, aan de viering van dit mysterie
verbindt Gij uw genade.
Wij bidden U:
laat onze eredienst beantwoorden aan uw heilige gaven.
Door Christus onze Heer. Amen.
Eucharistisch gebed VI
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.
Machtige God, met alle eerbied noemen wij uw Naam, die Gij gegeven hebt
aan wat er leeft en ademhaalt. De hemel en het land, het licht van deze dag
en ook wijzelf God, zijn er dankzij U, die al van mensen houdt vóór zij
geboren zijn. Wij noemen U van harte onze God en Vader, die doet wat Gij
zegt en ons in leven houdt, die naar ons zoeken blijft tot Gij ons in den
vreemde vindt, omwille van uw Zoon, de eerste van ons allen. In stad en
land, in mensen en machten, in levenden en doden wordt Gij vermoed en
uitgesproken, tot deze aarde zal zijn omgevormd tot stad van vrede, het
nieuwe Jeruzalem, waar alle leed geleden is en al ons kwaad vergeten.
Luister dan ook, als wij U zegenen God en zingen zonder einde:
Heilig (gezongen)
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.
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó bekend met ons dat onze namen
staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus
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Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om
tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van
mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede
zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons de ruimte geeft en vrijheid schept.
Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde
toe.
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij het brood in zijn handen Hij zegende U, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer 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.
Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood
heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog boven alle
namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, - uw rechterhand - en
tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood
dat wordt gedeeld.
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Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak
ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven en welzijn toch
groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen
bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis
bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof,
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, met Johannes, onze
bisschop, en met alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,
met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, de heilige Andreas,
Petrus en Paulus, de martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw
barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en
brengen wij U onze dank.
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
Vrede betekent: je eigen gelijk loslaten;
mild worden, en bereid tot verzoening;
de ander hartelijk tegemoet treden.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’,
let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk;
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Lam Gods
Lam van God, Lam van God dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons (2x)
(vocalise)
Lam van God, Lam van God dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede. Heer, geef vrede overal. Heer, geef vrede overal.
Uitnodiging tot de communie
In de gaven van de Eucharistie wil de Heer zelf met ons zijn.
Als kinderen van God mogen wij Hem nabij weten.
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.
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Communielied: Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Communietekst
Verheerlijk mijn ziel, de Heer;
zijn heilige Naam uit het diepst van mijn wezen!
Gebed na de communie
Heer onze God,
het werk dat Gij verricht in Jezus, uw geliefde Dienaar,
mogen wij tot voltooiing brengen.
Gesterkt door deze gaven, vragen wij U:
zend ons in deze wereld om van uw liefde te getuigen
en mee te werken aan de verbreiding van uw Rijk.
Door Christus onze Heer. Amen.
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Slotgedachte
Zending en zegen
Mensen van God zijn wij,
en wij mogen het ook steeds meer worden
mensen van God, navolgers van Jezus Christus.
Dat is de gave en de opdracht die God ons meegeeft.
Vragen wij zijn zegen op onze levensweg.
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Heer, zegen uw volk,
dat naar het bewijs van uw liefde uitziet;
laat het in uw mildheid de vervulling zien
van de verlangens die Gij zelf hebt ingegeven.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen.
Slotlied: Laat ons samen één zijn
Heer, U bent één: El Elohim,
als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
die er altijd is geweest.
Drieënig God, U maakt ons één,
als kerk die van vergeving leeft.
U brengt ons samen, U alleen,
door de eenheid van de Geest.
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;
voor de glorie van uw naam.
Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar
door Jezus Christus onze Heer,
die ons lief heeft en aanvaardt.
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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 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.
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