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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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Voor alle volkeren, voor alle mensen… 

Eucharistieviering op zondag 16 augustus 2020 

(20e zondag door het jaar A), 
 

Openingslied: Heer laat uw woord ons leiden. 

 

1. Heer, laat uw woord ons leiden dat ons door alle tijden uw  

Boodschap doet verstaan. Heer, wil met uw genaden uw 

Kinderen overladen, opdat wij veilig tot U gaan. 

 

2. Gij zijt de weg en waarheid. Schenk ons in volle klaarheid uw 

Woord als dagelijks brood. Geef ons uw licht en leven. Leer 

ons aan ieder geven uw grote liefde tot de dood. 

 

Openingstekst 

God, onze beschermer, wend uw blik niet af: 

zie om naar uw Gezalfde. 

Want één dag in uw huis is beter dan duizend daarbuiten. 

 

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. 

 

 

Kyrie: Heer, ontferm U (GvL 225) 

Heer, ontferm U. 

Christus ontferm U. 

Heer, ontferm U. 

 

Lofzang: Eer aan God (GvL 235) 

Eer aan God in den hoge, 

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  

Wij loven U. 
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Wij prijzen en aanbidden U.  

Wij verheerlijken U en zeggen U  

dank voor uw grote heerlijkheid.  

Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;  

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;  

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;  

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  

Want Gij alleen zijt de Heilige. 

Gij alleen de Heer.  

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  

met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. 

Amen.  

 

Gebed 

Heer God, 

Gij zijt een toevlucht voor wie zijn zwakheid kent, 

een kracht voor wie zich wendt tot U. 

Bevestig ons in het geloof: 

dat wij uw Naam verkondigen 

aan alle volken die Gij geroepen hebt. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

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

God, door de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

 

Eerste lezing: uit de profeet Jesaja (56, 1. 6-7) 

Zo spreekt God de Heer: 

“Onderhoudt het recht en doet wat rechtvaardig is, 

want mijn heil is in aantocht, 

mijn gerechtigheid zal zich openbaren. 

De vreemdelingen, die zich bij de Heer aansluiten 

om Hem te dienen, 

die zijn Naam met liefde vereren 

en zijn dienaren willen zijn, 

allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren, 
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die trouw blijven aan mijn verbond, 

hen breng Ik naar mijn heilige berg 

en Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed. 

Hun brand- en slachtoffers 

zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar, 

want mijn huis zal worden genoemd: 

een huis van gebed voor alle volken.” 

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 

 

Antwoordpsalm: GvL psalm 67II 

Refrein II:  Geef dat de volken U eren, o God, dat alle volken U eren. 

 

1. God, wees ons barmhartig en zegen ons, 

toon ons het licht van uw aanschijn; 

Opdat men op aarde uw wegen mag kennen, 

in alle landen uw heil. 

Refrein. 

 

2. Laat alle naties van vreugde juichen, 

        opdat Gij de volken rechtvaardig regeert 

         en alles op aarde bestuurt. 

Refrein. 

 

3. Geef dat alle volken U eren, o God, 

dat alle volken U eren! 

God geve ons zo zijn zegen, 

dat heel de aarde Hem vreest. 

Refrein. 
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Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Romeinen 

(11, 13-15. 29-32) 

Broeders en zusters, 

ik, Paulus, richt mij nu tot u, 

die uit het heidendom gekomen zijt. 

Ik ben weliswaar apostel der heidenen, 

maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog, 

omdat ik hoop 

daardoor mijn eigen volk tot naijver te prikkelen 

en er althans enigen van te redden. 

Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, 

wat kan dan hun aanneming anders betekenen 

dan leven uit de doden? 

Maar God kent geen berouw over zijn genadegaven 

noch over zijn roeping. 

Zoals gij eertijds aan God ongehoorzaam zijt geweest, 

thans echter, dank zij de ongehoorzaamheid van Israël, 

ontferming hebt gevonden, 

zo is thans Israël op zijn beurt ongehoorzaam geworden, 

opdat het ten gevolge van de u betoonde ontferming, 

eveneens erbarming zou vinden. 

Zo heeft God allen in ongehoorzaamheid opgesloten 

om allen in te sluiten in zijn ontferming. 

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 

 

Vers voor het evangelie: Jezus verkondigde de blijde boodschap 

 

Halleluja halleluja halleluja  

Jezus verkondigde de blijde boodschap van het koninkrijk, 

En genas alle ziekten onder het volk 
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Evangelie: volgens Matteüs (15,21-28) 

In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. 

Op een gegeven ogenblik 

trad een Kananeese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: 

“Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! 

Mijn dochter is van een duivel bezeten 

en wordt verschrikkelijk gekweld.” 

Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn 

leerlingen zich tot Hem met het verzoek: 

“Stuur die vrouw toch weg, 

want ze blijft ons achterna roepen.” 

Hij antwoordde: 

“Ik ben alleen maar tot de verloren schapen 

van het huis van Israël gezonden.” 

Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: 

“Heer, help mij!” 

Hij gaf haar ten antwoord: 

“Het is niet goed 

het brood dat voor de kinderen bestemd is, 

aan de honden te geven.” 

“Toch wel, Heer, – sprak zij – 

want de honden eten immers toch ook de kruimels, 

die van de tafel van hun meesters vallen.” 

Daarop zei Jezus haar: 

“Vrouw, ge hebt een groot geloof! 

Uw verlangen wordt ingewilligd.” 

En van dat ogenblik was haar dochter genezen. 

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. 
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Korte overweging  

Ergens wel of niet mogen bij horen is zo oud sinds de mensheid bestaat.                                                          

Veel mensen worden vaak buiten gesloten vanuit kenmerken die berusten 

op de buitenkant, waar ben je geboren, welke taal je spreekt, welke 

huidskleur je hebt?                                                                                                                                             

Op het eerste gezicht lijkt of Jezus ook zijn oordeel over mensen laat 

bepalen door kenmerken die gebaseerd zijn op de buitenkant.                                                                                                                                                                                 

Echter het geloof van iemand ontwikkelt zich op de eerste plaats van 

binnen uit.                                                                                                                                                                                                                      

Wat zou het Evangelie van vandaag aan je willen leren?                                                                                                                                                                                                        

Misschien wel hoe je bij jezelf een groot geloof kunt ontwikkelen.                                                                                                  

En een buitenlandse vrouw wordt ons als voorbeeld gesteld.                                                                                         

Wanneer Jezus langs één van de dorpen trekt, komt plotseling de vrouw 

achter Hem aan en roept: “Jezus, zoon van David, heb medelijden. Mijn 

dochter lijdt aan een boze geest.”                                                                                                                                                                                                    

Ze beseft: het is nu of nooit.                                                                                                                    

Ze maakt zich los uit haar omgeving en rent Jezus achterna.                                                                                                                                                                                                                                       

Zouden we hier niet het eerste kenmerk van geloof hebben?                                                                                                                                                                                                              

Geloof maakt je altijd los van je vertrouwde omgeving.                                                                                                                      

Van het ene moment op het andere kan het je niet meer schelen wat 

anderen ervan denken.                                                                                                                                       

Daar is moed voor nodig.                                                                                                                                                          

Verbinden wij geloof in onze tijd nog met moed?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wanneer hebben wij voor de laatste keer ervaren dat geloof moed vereist, 

omdat het ons maakt tot anders dan anderen?                                                                                                                                                                               

Wat bepaalt een groot geloof nog meer ?                                                                                                                                                                          

De vrouw rent niet alleen Jezus achterna.                                                                                                             

Ze roept ook luidkeels.                                                                                                                        

Ze roept ongegeneerd: “Jezus, zoon van David, heb medelijden!”                                                                                                                                  

Waar in het Joodse land de mensen in hevige discussies zijn gewikkeld 

over wie Jezus is, bestaat er voor haar als buitenstaander uit het heidense 

land, geen twijfel over.                                                                                                                                                                                                                                                        

Hij is de Verlosser.                                                                                                                                          

De vrouw wordt dus niet alleen weggerukt uit haar vertrouwde wereld, ze 

treedt een nieuwe wereld binnen van hen die zien wat anderen niet zien.                                                        

De wereld van God.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dat is de tweede vraag aan ons, die allemaal leerlingen zijn in de school 

van het geloof: durf je nog echt te roepen tot God en tot Jezus, zonder 
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enige reserve, op een kinderlijke manier?                                                                                                                                                                                                                                                     

Betekent geloof ook niet dat we roepen uit alle macht, zoals de vrouw die 

Jezus inhaalt.                                                                                                                                       

“Wacht even; U kunt zo niet verder gaan; niet zonder mij.”                                                                                                                                                             

En dan een derde stap om je geloof te ontwikkelen.                                                                                                                                                                                                                                                  

Ze haalt Jezus in. En ze werpt zich voor Hem neer.                                                                                                                                                                                  

Hij kan letterlijk niet meer om haar heen.                                                                                                                                                             

Haar zaak is nu ook zijn zaak.                                                                                                                                                                                                                                         

Als Hij nu opzij gaat, wijkt Hij af van zijn eigen weg.                                                                                                                             

Dat kan niet de bedoeling zijn.  Geloof betekent ook dat je met heel je 

wezen zegt: “Wat ik smeek is niet mijn belang, maar in uw belang, God.”                                                                                                                                                                                                                          

Wanneer heb je op een bepaald moment echt de overtuiging dat je 

smeekbede niet in de eerste plaats in jouw belang is, maar in Gods eigen 

belang, omwille van jouw liefde voor Hem, omwille van de komst van zijn 

Rijk, omwille van de ervaring van zijn tegenwoordigheid in deze wereld.                                                                                                                  

Het bijzondere van deze vrouw is dat haar binnenkant, ook haar buitenkant 

werd: ze maakte zich los van haar vertrouwde omgevingen kwam tot een 

groot geloof. 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  

Maken wij het een ogenblik stil, in en om ons heen… 

en richten wij ons tot God, die ons bidden hoort: 

 

Wij bidden U voor uw goede aarde: 

vergeef de zwakheid van ons, mensen 

om goed met uw schepping om te gaan. 

Schenk ons kracht om, verbonden met elkaar, 

te werken aan gerechtigheid, vrede 

en heelheid van uw schepping. 

Laat ons bidden… 

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

 

Wij bidden voor uw Kerk in deze wereld: 

dat wij ons bekeren tot ware volgelingen van Jezus, uw Zoon. 

Laat ons niet bezorgd zijn over ons zelf, 

maar bewogen met het heil voor alle mensen, 

van alle rassen en talen. 

Laat ons bidden… 

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

 

Wij bidden voor alle gelovige gemeenschappen 

en voor alle mensen van goede wil: 

dat wij niet wedijveren tegen elkaar, 

maar op weg blijven naar broederschap, 

zusterschap over grenzen heen. 

Laat ons bidden… 

♫ Heer, onze Heer, 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 Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
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Naar het voorbeeld van een Kananeese vrouw in de streek van Tyrus en 

Sidon, in het huidige Libanon,  

bidden we met volharding voor de slachtoffers van de verwoestende 

explosie in Beiroet en voor allen die zich in hun wanhoop tot God keren:  

dat de inwoners van Libanon Gods barmhartige liefde mogen ervaren in de 

steun van hun naasten, dat het land bestuurd mag worden met wijsheid en 

rechtvaardigheid. 

Laat ons bidden... 

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

 

(Eigen intenties) 

 

God, Vader van ons allen, 

al onze wensen en verlangens leggen wij bij U  neer. 

Verhoor ons omwille van 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: Het lied van het brood (GvL 457) 

 

1.  Het brood in de aarde gevonden,  

 het brood door handen gemaakt,   

 het brood van tranen en zorgen,  

 het brood dat naar mensen smaakt.  

  

2. Het brood van oorlog en vrede,  

 dat dagelijks eendere brood,   

 het vreemde brood van de liefde,  

 het stenen brood van de dood.  
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3. Het brood dat wij duur verdienen,  

 ons lichaam, ons geld, ons goed,   

 het brood van ons samen leven,  

 die schamele overvloed.  

  

4. Dat brood dat wij moeten eten   

 om niet verloren te gaan.  

 Wij delen het met elkander  

 ons hele mensenbestaan.  

  

5. Gij deelt het met ons, zo deelt Gij  

 Uzelf aan ons uit voorgoed;  

 een mens om nooit te vergeten,  

 een God van vlees en bloed.  

 
 

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 

Heer, 

breng ons door deze maaltijd samen 

tot één heilig volk. 

Laat ons dankzeggen om Jezus, uw Zoon 

en beziel ons met zijn Geest. 

vandaag en tot in eeuwigheid. 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 (GvL 295) 

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 

Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om 
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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. 

 

♫ GvL 307 

Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost  

door uw kruis en verrijzenis. 

 

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, 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 

Vaak zijn wij in ons leven onverschillig geworden; 

wij zijn van andere mensen vervreemd geraakt. 

Vragen wij om vertrouwen terug te winnen, 

genezing  te ontvangen. 

Dan kunnen wij werken aan vrede 

en gerechtigheid voor alle mensen. 

 

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 (GvL 335) 

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 

Dit Brood,  gebroken om gedeeld te worden, 

brengt ons bijeen en geeft ons kracht 

om te bouwen aan vrede en gerechtigheid. 

En zo te groeien tot het éne 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… 
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Gebed bij de ‘geestelijke communie’ 

Mijn Jezus, 

ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. 

Ik bemin U en verlang naar U. 

Kom in mijn hart. 

Ik omhels U, verlaat mij nooit meer. 

 

Communielied: Jezus, U bent het licht in ons leven 

 

Jezus, U bent het licht in ons leven; 

Laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 

Jezus, U bent het licht in ons leven; 

Open mij voor uw liefde, o Heer 

 

Communietekst 

Bij de Heer is barmhartigheid; 

bij Hem is overvloed aan verlossing. 

 

Gebed na de communie 

Heer, 

Gij hebt voor ons een overvloedige maaltijd bereid; 

brood van eeuwig leven hebt Gij ons geschonken. 

Wij danken U voor deze gaven en vragen U: 

laat alles wat wij doen, een lofzang zijn voor U. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Zending en zegen 

Op dit uur, op deze plaats, heeft God ons 

samengebracht en bevestigd tot zijn éne volk. 

Hierin ligt onze opdracht: dat wij eenheid en 

verzoening brengen in de wereld om ons heen. 

Dan zijn wij een zegen voor elkaar 

en mogen wij ons gezegend weten door God 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 



- 17 - 

 

Heer, sterk het hart van uw gelovigen 

en steun hen met de kracht van uw genade 

zodat zij volharden in het gebed 

en in de onderlinge liefde. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen. 

 

Slotlied: Zingt voor de Heer (GvL 565) 

 

1. Zingt voor de Heer van liefde en trouw,  

die onder ons verblijven wou.  

Zingt als het gras dat dankt voor dauw;  

alleluja, alleluja. 

 

2. Zingt voor het heilig hemels brood,  

dat ons versterkt in alle nood,  

dat ons doet leven na de dood;  

alleluja, alleluja. 

 

3. Zingt voor de liefde die ons bindt,  

die in ons hoofd haar woning vindt,  

die in ons hart haar rijk begint;  

alleluja, alleluja. 

 

4. Zingt voor het heil dat komen gaat;  

zingt voor de deur die open staat  

zingt voor de God die zingen laat;  

alleluja, alleluja. 
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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. 


