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Voorwoord 
Nu nog niet alle kerken geopend zijn 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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‘Rust voor je ziel’ 

Eucharistieviering op zondag 5 juli 2020 

(14e zondag door het jaar A), 
 

Openingslied: De aarde is vervuld (GvL 417, 1 t/m 4) 

1. De aarde is vervuld  

van goedertierenheid,  

van goddelijk geduld  

en goddelijk beleid 

2. Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen,  

zij gaat in alle nood  

door heel het leven heen. 

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad  

tot in de groeve af  

omdat zij niet verlaat  

wie toeven in het graf. 

4. Omdat zij niet vergeet  

wie godverlaten zijn:  

de wereld hemelsbreed  

zal goede aarde zijn. 

 

Openingstekst 

Wij gedenken uw goedheid, Heer, 

hier binnen uw heiligdom 

Zover als uw Naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof: 

tot aan het uiteinde van de aarde. 

Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid 

 

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. 
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Inleiding 

Planten en dieren luisteren(bidden) tot hun schepper, alleen al door te zijn 

wat ze zijn. Ze zijn moeiteloos gehoorzaam om te zijn en te blijven zoals 

zij uit Gods hand zijn voortgekomen: ze kiemen, bloeien en sterven zoals 

hun Schepper het heeft bepaald.  

Ze komen van God en hebben geen enkele andere behoefte dan naar Hem 

terug te gaan. 

De dichter Guido Gezelle verwoordt dit gevoel in zijn gedicht “Als de 

ziele luistert” op een indrukwekkende wijze: 

“Als de ziele luistert, 

spreekt het al een taal dat leeft, 

’t lijzigste gefluister  

ook een taal en teeken heeft: 

blâren van de boomen  

kouten met malkaar gezwind, 

baren in de stroomen  

klappen luide en welgezind 

Wind en wee en wolken  

Wegelen van Gods heiligen voet, 

talen en vertolken  

’t diep gedoken woord zo zoet 

….als de ziele luistert.” 

Wat woordeloos gebeurt in de schepping van dingen en dieren, wordt een 

hoorbaar woord op de lippen van de mens. 

 

Schuldbelijdenis:  Bidden wij tot de levende God (GvL 216)     

1. Bidden wij tot de levende God, 

Vader van onze Heer, Jezus Christus 

in de kracht van de heilige Geest: 

 Luister Heer, ontferm U over ons. 

al: LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS. 

 

2. Over de stad van God op aarde, 

voor het volk dat hier bijeen is, 

bidden wij om licht en verlossing: 

 Luister Heer, ontferm U over ons. 

al: LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS. 
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3. Over de wereld waarin wij leven, 

over hen die worden verdrukt 

bidden wij om geloof en toekomst: 

 Luister Heer, ontferm U over ons. 

al: LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS. 

 

4. Over allen die zoeken naar waarheid 

en het evangelie willen verstaan 

bidden wij om geduld en om aandacht: 

 Luister Heer, ontferm U over ons. 

al: LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS. 

 

Lofzang: Aanbidt en dankt (GvL 401) 
 

1. Aanbidt en dankt uw Vader, God,  

die leeft in eeuwigheid;  

Aan Hem behoort het koningschap  

en alle heerlijkheid.  

Verkondigt Hem en looft Zijn Naam,  

bezingt zijn wondermacht;  

dan zal op aarde vrede zijn,  

voor wie zij hulp verwacht. 

 

2. Aanbidt en dankt de Koningszoon,  

die in de wereld kwam;  

en al de zonden van zijn volk  

gehoorzaam op zich nam.  

Nu nodigt Hij zijn broeders uit  

op ’t grote Koningsfeest.  

En waar Hij leeft aan Vaders hand,  

daar heerst ’n goede Geest. 

 

Gebed 

Heer, 

niet met macht en uiterlijk vertoon 

zijt Gij onder ons verschenen, 

maar als een vorst van vrede, 

zachtmoedig en nederig van hart. 
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Kom tot ons: 

dat wij uw juk op onze schouders nemen, 

zachtmoedig en nederig worden 

en uw vrede verkondigen aan alle mensen. 

Gij die leeft en heerst met God de Vader, 

in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Eerste lezing: uit de Profeet Zacharia (9, 9-10) 

Zo spreekt de Heer: 

“Jubel luid, gij dochter Sion, 

juich, gij dochter, Jeruzalem! 

Zie uw koning komt tot u, 

rechtvaardig en zegevierend; 

hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, 

op een veulen, het jong van een ezelin. 

Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, 

de paarden uit Jeruzalem; 

de strijdboog wordt gebroken. 

Dan kondigt hij de vrede af onder de volken, 

dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, 

aan de Rivier tot de grenzen der aarde.” 

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 

 

Antwoordpsalm: Al uw werken, Heer ( GvL psalm 145 II)  

Refrein: De Heer is voor wie aanroept nabij, 

1. Al uw werken, Heer spreken uw lof,  

dankbaar zegenen U uw getrouwen;  

sprake gaat van uw goddelijk rijk  

en getuigenis van uw vermogen. 

Refrein: De Heer is voor wie aanroept nabij, 

2. Opdat de mens weet van uw macht,  

van uw koningschap, stralend in luister.  

Uw heerschappij blijft: de eeuwen door,  

uw rijk duurt: geslacht na geslacht. 

Refrein: De Heer is voor wie aanroept nabij, 
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3. Gerecht is de Heer in al zijn wegen,  

genadig, genadig in al wat Hij doet;  

de Heer is voor wie Hem aanroept nabij,  

voor elk die Hem aanroept in vertrouwen. 

Refrein: De Heer is voor wie aanroept nabij, 

 

Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Romeinen (8, 9. 11-13) 

Broeders en zusters, 

Uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid, 

maar door de Geest, 

omdat de Geest van God in u woont. 

Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, 

dan behoort hij Hem niet toe. 

Als de Geest van God, die Jezus van de doden heeft opgewekt, 

in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, 

ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn 

Geest, die in u verblijft. 

Broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen, maar niet aan onszelf, 

om zelfgenoegzaam te leven. Als gij zelfzuchtig leeft, zult gij zeker 

sterven. Maar als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft, 

zult gij leven. 

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 

Vers voor het evangelie Uw woorden Heer ( GvL 257) 

Refrein: Halleluja, halleluja 

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven  

Gij hebt woorden van eeuwig leven. 

Refrein: Halleluja, halleluja 

 

Evangelie: volgens Matteüs (11,25-30) 

In die tijd sprak Jezus: 

“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, 

omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en 

verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. 

Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 



- 7 - 

 

Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon, 

tenzij de Vader, 

en niemand kent de Vader, tenzij de Zoon 

en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren. 

Komt allen tot Mij, 

die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, 

en Ik zal u rust en verlichting schenken. 

Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: 

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; 

en gij zult rust vinden voor uw zielen, 

want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” 

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 

Acclamatie: Lof en heerlijkheid ( GvL 264) 

Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, 

eer, macht en sterkte aan onze God,  

vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. 

 

Korte overweging  

Als we luisteren naar alle debatten van de politieke wereld, dan wordt er 

hard gewerkt aan de kwaliteit van ons bestaan, aan welvaart, aan 

gezondheid, kortom aan een gelukkig leven. Wetenschap, techniek, handel 

en industrie, politiek en informatie, vrijwel alles is gericht op een betere 

wereld.                                                                                                                                                                                       

Het is de aanpak van de 'wijzen en de verstandigen' die weten hoe het moet 

en die het voor het zeggen hebben. Maar die aanpak blijkt niet te werken.                                                       

Integendeel: mensen worden in stresssituatie geduwd, ze komen terecht 

onder het juk van de arbeidsdruk en concurrentie.                                           

In die betere wereld moet je de eerste zijn op school, de beste in je hobby, 

de fijnste in de liefde, emotioneel intelligent, en assertief van kop tot teen.                                                                                                    

De druk van de maatschappij is enorm zwaar geworden.                                     

Er zijn mensen die liever niet meer willen leven!                                                      

Het wordt voor ons stilaan duidelijk: wij zullen geen betere wereld maken 

met technieken buiten de mens om.                                                       

Inderdaad, zelfs als de vakantie toelaat de riem af te leggen, en een kans 

biedt om minder gestrest te leven, dan riskeren we nog het ene juk voor 

een andere te moeten wisselen. Worden wij dan niet de slachtoffers van 
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het grootst aantal kilometers, het rennen naar de verste bestemmingen, het 

liggen op de mooiste stranden?                                                                                  

Tenminste, zo stelt de publiciteit ons het vakantiegeluk voor.                                         

Al met al blijven wij zitten met de vraag: kunnen wij het geluk vinden 

buiten onszelf als onrust, druk en geldingsdrang meester zijn binnen ons?                                                                                                              

Jezus stelt ons een andere aanpak voor, die de druk verlicht van binnenuit.                                                                                                             

Het gaat erom onze blikrichting te veranderen. Jezus noemt dat bekering:                                                                                  

Hij vraagt dat wij ons hart naar God keren, dat wij er haat en wraak uit 

verwijderen, dat wij ons verzoenen met onszelf en met God, en dat wij zijn 

vergeving aanvaarden. Wanneer wij ons geborgen weten in God en met 

Hem verbonden zijn, dan geneest ons hart, en in onze uitputting vinden wij 

bij Hem verkwikking.                                                                                                              

God ziet graag dat wij onszelf gaarne zien, dat wij aanvaarden aanvaard te 

zijn door Hem die de Aanvaarding zelf is. En dan kunnen we ook met een 

milde blik naar de anderen opkijken. Om ons te bevrijden van onszelf stelt 

Jezus voor dat wij zijn juk op onze schouders nemen.                                                                                                

Zijn juk bestaat erin zachtmoedig van hart te zijn.                                                       

De zachte moed laat toe voortdurend te herbeginnen met iemand, omdat 

we ook weten te herbeginnen met onszelf en met de omstandigheden 

waarmee wij geconfronteerd worden. De moed der zachtheid maakt dat je 

nooit agressief bent met de anderen omdat je weet dat geweld nooit iets 

oplost.  Opdat iets zou bloeien moet je het eerst langzaam laten groeien.                                                       

De vakantietijd is ideaal om in die innerlijke rust te komen.                                                          

De vakantie laat ons toe extra tijd te nemen  om aan te knopen met Jezus, 

en met bewondering te kijken naar de vogels en de bloemen van Gods 

mooie natuur. Dan ervaren wij diep in ons de woorden van Jezus: 'Ik zal u 

rust en verlichting schenken, gij zult rust vinden voor uw zielen'.                                                                           

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; 
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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 

Wij bidden tot God, die ons vrede brengt 

en die verlangt naar ons gebed… 

Voor mensen die verantwoordelijkheid dragen in de kerk 

en voor de inrichting van de maatschappij: 

dat zij anderen geen zware lasten opleggen, 

maar het geluk van de ander voor ogen houden. 

Laat ons bidden… 

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

 

Voor allen die leven onder dreiging van geweld; 

voor mensen in oorlogsgebieden of onder terreur: 

dat er een vredevorst opstaat, 

die mensen kan verzoenen. 

Laat ons bidden… 

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

 

Voor onszelf en voor de plaats waar wij wonen: 

dat wij openstaan voor de mensen om ons heen: 

dat wij in ons dagelijks leven 

Gods Woord van liefde waarmaken. 

Laat ons (zingend) 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, naar wie wij uitzien, leg uw vrede in ons hart 

en zet ons aan tot daden van goedheid 

uit kracht van Hem: 

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.  

 

Offerandelied: Vernieuw Gij mij, ( GvL 538) 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!  

God, laat mij voor uw aangezicht,  

geheel van U vervuld en rein,  

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,  

een geest van licht, zo klaar als Gij;  

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  

en ga de weg die U behaagt. 

 

3.  Wees Gij de zon van mijn bestaan,  

dan kan ik veilig verder gaan,  

tot ik U zie, o eeuwig Licht,  

van aangezicht tot aangezicht. 
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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. 

 

Gebed over de gaven 

Barmhartige God, 

dit brood en deze wijn zijn tekenen 

van gemeenschap en vreugde onder de mensen. 

Aanvaard deze gaven: 

dat zij een teken worden van onze verbondenheid met U. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Eucharistisch gebed XII B 

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. 
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Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw hand en 

Gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap 

om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor 

van uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar U. Hij is de waarheid, geen andere 

waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven  dat ons van vreugde vervult. Wij 

danken U voor de liefde die Gij ons toedraagt in Jezus Christus. 

Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen en prijzen uw heerlijkheid 

met dit lied. 

Heilig (GvL 297) 

Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer.  

Aan Hem de glorie, die hemel en  

aarde vervult van zijn Naam,  

in alle eeuwen der eeuwen. 

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. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

(GvL 305) 

Dit is het sacrament van het geloof. 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert, 

Dat Gij verrezen zijt. 

 

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en 

wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. uw Zoon is door het lijden en 

de dood gegaan en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw 

heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen 

Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle 

zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. 

Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met 

uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed en maak 

nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken. 

Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes, leer alle 

gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maakt hen trouw 

in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle 

mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun 

vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt. 

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus 

naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het 

geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook 

onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor 

velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop; overvloedig 

leven in uw heerlijkheid. 

Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de 

Maagd en Moeder Gods, met de heilige Jozef haar bruidegom, met uw 

apostelen en martelaren en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw 

Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 

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

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

in eeuwigheid. Amen. 
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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. 

 

Vredesgebed en vredewens 

In een wereld waar wij dagelijks horen 

over onvrede, agressie en geweld, 

bidden wij om zachtmoedigheid en 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, 
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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 

Als wij deze gaven delen, 

bekennen wij ons tot de weg van Christus. 

Dan willen wij ons laten aanraken door zijn Geest, 

om te worden we wie wij zijn: 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. 

 

Communielied: Komt, luistert naar de woorden (1,2,4,7 en 8)  

 

1.  Komt, luistert naar de woorden  

die ik u heden zeg: 

zij wijzen u het leven, 

de waarheid en de weg 

 

2.  Komt, luistert alle mensen  

die zoeken naar geluk: 

 mijn last is licht te dragen 

want liefde heet mijn juk 
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4.  Gelukkig die zachtmoedig  

de weg van goedheid gaan:  

hun leven is een weldaad,  

de vrede breekt zich baan. 

 

7.  0 God, die alle mensen  

gelukkig maken wil. 

toon ons in brood en beker  

de dienaar van uw wil. 

 

8.  Vernieuw uw oude aarde,  

vestig uw koninkrijk 

waar wij uw deelgenoten  

zijn: koningen te rijk! 

 

 

Gebed na de communie 

Heer God, met onbegrijpelijke barmhartigheid 

hebt Gij U tot zwakke mensen gewend. 

Wij vragen U: 

sterk ons met de kracht van uw Zoon 

want zijn genade is ons genoeg. 

Laat uw vrede en barmhartigheid over ons komen. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Slotgedachte 

 

Ik heb nog nooit een foto van Jezus gezien, 

ik weet niet hoe Hij eruit zag of welke kleren Hij droeg. 

Ik weet niet hoe zijn stem klonk,  

wel de woorden die Hij sprak. 

 

Ik weet niet hoe Hij liep,  

wel met wie en naar wie Hij ging. 

Ik weet niet welke kleur zijn ogen hadden,  

maar wel hoe Hij naar mensen keek. 
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Ik weet niet of Hij een sterk hart had,  

wel dat hij een groot hart had,  

vooral voor wie niet meetelde 

 

Ik ken zijn karakter niet,  

wel dat kinderen en eenvoudige mensen  

Hem graag mochten  

en dat arme mensen zich bij Hem thuis voelden,  

dat Hij niet snel oordeelde maar vergevensgezind was. 

 

Ik weet dat Hij mild was voor mensen  

maar ook streng kon zijn voor wie vol was van zichzelf  

en niet openstond voor Gods woord. 

 

Ik weet eigenlijk veel meer dan ik dacht. 

 

Zending en zegen 

‘Zachtmoedig en nederig van hart’, 

zó zijn de kinderen van God. 

Gaan wij van hier als mensen naar Gods hart, 

die uit zijn op het geluk van alles en allen. 

Dan zijn wij een zegen voor elkaar 

en mogen wij ons gezegend weten door de eeuwige God. 

 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

 

Her, zie genadig naar uw gelovig volk 

dat een beroep doet op uw barmhartigheid; 

laat hen die op uw goedheid vertrouwen 

overal bekend maken wat Gij in uw liefde geschonken hebt. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen. 
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Slotlied: Onze namen staan geschreven 

 

Onze namen staan geschreven 

in de holte van uw hand 

als een teken dat ons leven 

in U, Heer, is ingeplant. 

Steeds als Gij uw handen opent 

zien uw ogen ons weer aan 

en gedenkt Gij uw belofte: 

een volkomen nieuw bestaan. 

 

Laat ons in de stilte groeien 

totdat op de jongste dag 

onze namen openbloeien 

op uw goddelijk gezag. 

Dan gebeurt wat wij nu dromen 

dat wij in uw louter licht 

tot u nader mogen komen 

aangezicht tot aangezicht. 
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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. 


