PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Nooit iemand wegsturen
Eucharistieviering op zondag 2 augustus 2020
(18e zondag door het jaar A),
Voorganger: pastor Melvin Tharsis
Muziek: Jan Michel Koekebakker
Zang: Kees van der Elst en Erna Sterenborg

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

Nooit iemand wegsturen
Eucharistieviering op zondag 2 augustus 2020
(18e zondag door het jaar A),
Openingslied: Wij treden biddend in Uw licht.
1. Wij treden biddend in Uw licht,
op U is onze hoop bericht,
dat alles wat op aarde leeft
te allen tijd Uw liefde geeft.
2. God, Vader, die van eeuwigheid,
het heil der mensen hebt bereid,
geef dat Uw alverlossend woord
in groot vertrouwen wordt aanhoord.
3. God, Zoon, die door uw offerdood
de deur naar ’t leven weer ontsloot,
wij vragen dringend altijd weer:
bewaar ons in Uw liefde, Heer.
4. God, goede Geest van heiligheid,
die ieder mens naar liefde leidt,
brengt allen samen en bewerk
de eenheid van de christenkerk.
Begroeting en inleiding
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
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Openingsgedachte: Delen…. dat is pas geluk.
Delen……dat is pas geluk
Als delen is iedereen hoort erbij
Als delen is kom maar, dan maak ik je blij.
Als van delen alle tranen drogen.
Als met delen kwaad wordt omgebogen.
Dan wil ik ook delen, dan zag ik geen nee.
Dan wil ik ook delen, dan doe ik graag mee.
Dan kan deze viering niet meer stuk.
Dan zeg ik: Delen....dat is pas geluk.
Schuldbelijdenis
Staan wij stil bij die momenten waarop wij niet durfden te delen
en vragen wij ontferming aan God, die barmhartig is...
Kyrie eleison (Heer, ontferm U) (uit de mis ‘Laus Tibi Christe’)
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.
Christe eleison. Christe eleison. Christus, ontferm U. Christus, ontferm U.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.
Gloria (Eer aan God) (uit de mis ‘Laus Tibi Christe’)
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te. Benedicimus Te.
Adoramus Te. Glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen
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Vertaling:
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;
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,
behoeftigen schenkt Gij overvloed
en voor wie honger heeft, breekt Gij het brood.
Leer ons de zin te verstaan van de eucharistie.
Neem van ons weg als wat verhindert
aan uw liefde te beantwoorden.
Breng ons dichter bij U en bij elkaar.
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 (55,1-3)
Zo spreekt God de Heer:
“Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt!
Ook gij die geen geld hebt, komt toch.
Komt kopen,
geniet zonder geld
en zonder te betalen.|
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Komt kopen wijn en melk.
Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is?
Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt?
Luistert, luistert naar Mij:
dan eet gij wat goed is,
dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs.
Neigt uw oor en komt naar Mij
en luistert
en gij zult leven.”
Woord van de Heer. Wij danken God.
Tussenzang: GvL psalm 145 I
Refrein:

Aller ogen wachten:
op U die het voedsel geeft, altijd weder.

1.

Al uw werken spreken uw lof, dankbaar
zegenen U uw getrouwen; sprake gaat van uw
goddelijk rijk en getuigenis van uw vermogen.
Refrein: Aller ogen wachten:
op U die het voedsel geeft, altijd weder.
2.

Aller ogen wachten: op U die het voedsel geeft,
altijd weder Gij opent uw hand en verzadigt
uit uw overvloed alles wat leeft.
Refrein: Aller ogen wachten:
op U die het voedsel geeft, altijd weder.
3.

Gerecht is de Heer in zijn wegen, genadig in al
wat Hij doet; de Heer is wie Hem aanroept nabij,
elk die Hem aanroept in vertrouwen.
Refrein: Aller ogen wachten:
op U die het voedsel geeft, altijd weder.
Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Romeinen (8, 35. 37-39)
Broeders en zusters,
wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking wellicht of nood,
vervolging, honger, naaktheid,
levensgevaar of het zwaard?
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Over dit alles zegevieren wij glansrijk,
dank zij Hem die ons heeft liefgehad.
Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven,
noch engelen, noch boze geesten,
noch wat is noch wat zal zijn,
en geen macht in den hoge of in de diepte,
noch enig wezen in het heelal
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
die is in Christus Jezus, onze Heer.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Vers voor het evangelie: (GvL 254)
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja!
Niet van brood alleen leeft de mens, maar van
ieder woord dat komt uit de mond van God.
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja !
Evangelie: volgens Matteüs (14,13-21)
In die tijd voer Jezus in een boot
naar een eenzame plek om alleen te zijn.
Maar het volk kwam dit te weten
en zij gingen Hem vanuit hun steden te voet achterna.
Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag,
kreeg Hij diep medelijden met hen en Hij genas hun zieken.
Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en
zeiden:
“Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg
om in de dorpen eten te gaan kopen.”
“Het is niet nodig dat zij weggaan” – zei Jezus hun – “geeft gij hun maar te
eten.”
Doch zij antwoordden:
“Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.”
Waarop Jezus sprak:
“Brengt die dan hier.”
En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras.
Hij nam de vijf broden en de twee vissen,
sloeg de ogen ten hemel,
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en nadat Hij de zegen had uitgesproken,
brak Hij de broden, die Hij aan zijn leerlingen gaf
en de leerlingen gaven ze weer aan het volk.
Allen aten tot ze verzadigd waren
en aan overgebleven brokken
haalde men nog twaalf volle korven op.
Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten,
vrouwen en kinderen niet meegerekend.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Acclamatie: U komt de Lof toe (GvL 265)
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
Korte overweging
Beste zusters en broeders in Jezus Christus,
Het evangelie van vandaag leert ons veel dingen. Het leert ons over de
liefde van God. Het leert ons dat God ongemakkelijke dingen doet. Het
leert ons dat wij moeten delen met elkaar wat wij hebben enzovoorts.
Het evangelie begint met deze zin: “In die tijd voer Jezus in een boot naar
een eenzame plek om alleen te zijn.” Jezus ging naar een eenzame plek,
want hij hoorde over de dood van Johannes de doper. Er kwam een grote
menigte naar Jezus toe. Toen Jezus hun zag, kreeg Hij diep medelijden met
hen en Hij genas de zieken. Dit spreekt over de liefde van God en Hij
alleen is de genezer.
Van het begin geeft Jezus aan mensen alles wat ze nodig hebben. Hij is de
gever en wij zij de ontvangers. Maar op een moment neemt Hij iets van
ons. Dit zijn onze zonden. Hij nam onze zonden en Hij is aan het kruis
gestorven en Hij heeft aan ons nieuw leven gegeven. Zoals Hij met deze
menigte heeft gedaan. Eerst genas hij hun zieken en heeft Hij hen te eten
gegeven. Door dit te doen leert Jezus dat God de genezer is en Hij ons
nooit verlaat, maar ons een nieuw leven geeft.
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Jezus heeft hen te eten gegeven vanuit vijf broden en twee vissen. Als ik
een feestje ga vieren, als ik honderd mensen voor dit feestje ga uitnodigen,
zijn vijf broden en twee vissen niet genoeg om aan iedereen wat te geven.
Ik koop meer broden, want het is niet makkelijke voor mij om met vijf
broden aan honderd mensen een maaltijd te geven. Maar God doet wat
voor ons niet makkelijke is. Jezus heeft met vijf broden en twee vissen
ongeveer aan vijftien duizend mensen te eten gegeven.
Jezus zei hun: Geeft gij hun maar te eten. Zij antwoordden: “Wij hebben
hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.” Jezus zei hun: “Brengt die
dan hier.” Hier leert Jezus ons om met elkaar te delen wat wij hebben.
Jezus leert ons om iedereen te dienen. Jezus gaf opdracht dat het volk zich
zou neerzetten op het gras. Dat betekent, dat de leerlingen van Jezus van
de één naar de ander zijn gegaan. Dat wil zeggen dat wij naar mensen
moeten gaan om hen te dienen.
Dit wonder leert ons een zeer belangrijk ding voor al in deze tijd. Dat is:
“gooi het voedsel niet weg.” “Allen aten tot ze verzadigd waren en aan
overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op.” Achter
ieder eten staan veel mensen; boeren, handelaars enzovoorts. Als wij het
eten weggooien, gooien wij hun harde werken, hun tijd en alles weg. Dit
wonder van Jezus leert ons: “gooi het voedsel niet weg, maar bewaar het
zodat wij met elkaar kunnen delen.” 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,
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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 met acclamatie GvL 362
God is nabij voor ieder die Hem aanroept.
Bidden wij oprecht tot Hem…
Voor gelovigen die vervolgd worden om hun overtuiging
of om hun inzet voor de gerechtigheid:
dat niets hen zal scheiden van Gods liefde.
Laat ons bidden…
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.
Voor allen die lijden onder honger en armoede:
dat zij Gods bijstand mogen ervaren
en mensen mogen ontmoeten die het aandurven om te delen.
Laat ons bidden…
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.
Voor allen die in deze tijd vakantie hebben,
ver weg dichterbij of thuis:
dat zij rust en vreugde mogen vinden.
Laat ons bidden…
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.
Voor onszelf: dat wij niet alleen geven wat wij over hebben,
maar werkelijk durven te delen
van de overvloed die God ons geeft.
Laat ons bidden…
Heer, onze Heer, 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 Heer, wij bidden U, verhoor ons.
(Eigen intenties)
Barmhartige God,
wie honger of dorst hebben,
geeft U voedsel en drank in overvloed.
Bewaar ons in uw liefde en leer ons te delen
zoals U ons heeft voorgedaan
door 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: Brood zal ik u geven.
1. Brood zal ik u geven dat uit de hemel daalt,
brood dat de Vader u geven zal,
dat de wereld vol leven haalt.
Refrein:
Geef ons dit brood altijd,
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven:
wie anders zou het voor ons geven.

- 10 -

2. Ik ben brood voor leven,
wie mij eet hongert nooit,
brood dat voor u uit de hemel komt
bot nieuw leven de wereld tooit. Refrein.
3. Mensen sleuren, sloven voor kost die kort beklijft,
werk voor het brood dat U brengen zal
een nieuw leven dat altijd blijft. Refrein.
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
Heer, aanvaard wat wij U geven, al is het onvolkomen.
Maak onze offerande tot teken van uw overvloed,
tot brood dat uit de hemel daalt
en voedsel is voor eeuwig leven.
Door Christus onze Heer.
Amen.
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Prefatie II van de zondagen
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en
overal door Jezus Christus onze Heer.
Die met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit de
maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de dood die eeuwig
duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven, tot in eeuwigheid.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw
troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden:
Sanctus (Heilig) (uit de mis ‘Laus Tibi Christe’)
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus, Deus sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt
in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Eucharistisch gebed V
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon,
onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de
zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om
Hem.
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God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht
van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw
veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de
wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft
Hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar U, God,
zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan
zijn leerlingen gegeven met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en
zei:
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.
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze
Heer; zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende
brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn
komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen,
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verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons
elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk.
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes
en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in
ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met
de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw
heiligen; samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben
gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en
brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, 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.
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
Als wij het aandurven om te delen
ervaren wij de vrede, die Jezus ons heeft voorgeleefd.
Die vrede mogen wij ook uitdragen. in zijn spoor.
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.
Agnus Dei (Lam Gods) (uit de mis ‘Laus Tibi Christe’)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem,

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
De Heer zelf nodigt ons uit om deel te nemen aan zijn Maaltijd,
om teken van Gods bevrijding en liefde te worden,
om te worden wat wij ontvangen: 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.
Instrumentaal intermezzo.
Communietekst
Dit zegt de Heer: Ik ben het brood dat leven geeft.
Wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.
Gebed na de communie
Heer onze God,
met open handen zijn wij hier gekomen
en Gij hebt ons verzadigd met brood uit de hemel.
Leer ons met anderen te delen
van wat wij in overvloed ontvangen hebben.
Door Christus onze Heer. Amen.
Slotgedachte: Delen doet wonderen
Heb jij gehoord van het wonder
dat alles veranderen kan.
Soms is het zelfs eenvoudig,
komaan, ik vertel het je dan.
Als we delen gebeurt er iets bijzonder,
want zie je, het is als een wonder.
Als we delen gebeurt er iets bijzonder,
dan is er voor iedereen genoeg.
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Weinig wordt veel als we delen
en zo is het leven een feest.
Dat is wat Jezus ons leerde
om altijd te doen in z'n geest.

Het ongelooflijke wonder
dat brood geeft aan iedere mens,
doen wij toch allemaal samen,
het is Jezus' vurige wens.
Zending en zegen
‘Geeft gij hun maar te eten’,
zegt Jezus Christus tegen zijn leerlingen,
én daarmee spreekt Hij ook tot ons.
Laten wij, nu we zijn gevoed door dit samen zijn,
rondom Christus in de gaven van de Eucharistie,
terugkeren naar ons leven van alledag.
Daar mogen wij elkaar en velen tot zegen zijn…
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Heer onze God,
laat uw dienaars uw grote barmhartigheid ondervinden:
schenk hun de rijkdom van uw genade
en bevrijd hen van zorgen,
opdat zij, door U gezegend, U zullen zegenen
en vervuld blijven van vreugde en dankbaarheid.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen.
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Slotlied: Gij die ons het leven geeft
1.

Gij die ons het leven geeft, mensen met uw zorg omgeeft
en wie zich bekeert vergeeft: hoor en aanvaard onze dank.

2.

Gij die ons met zon en maan licht geeft in ons aards bestaan
met vertrouwen voort doet gaan: hoor en aanvaard onze dank.

3.

Gij die van de mensen houdt, liefde wekt en lijfsbehoud
toekomst geeft wie op U bouwt: hoor en aanvaard onze dank.

4.

Gij die zegent wie U hoort, ons doet opstaan door Uw Woord
In Uw geest het al voltooit: hoor en aanvaard onze dank.
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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.
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