PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Wie ben Ik voor jou?
Eucharistieviering op zondag 23 augustus 2020
(21e zondag door het jaar A),
Voorganger: Pastor Avin Kunnekkadan, SVD
Muziek: Jan Michel Koekebakker
Zang: Saskia Manga Owona

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

Wie ben Ik voor jou?
Eucharistieviering op zondag 23 augustus 2020
(21e zondag door het jaar A),
Openingslied: Zingt van de Vader
1. Zingt van de Vader die in den beginne
De mensen schiep, de dieren en de dingen:
Hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:
Houdt hem in ere!
2. Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
Bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
Luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
Houdt Hem in ere!
3. Zingt van de Geest, adem van het leven,
Duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
Houdt Hem in ere!
Openingstekst
Heer, luister naar mij en verhoor mijn gebed.
Mijn God, breng uw dienaar redding; hij rekent op uw hulp.
Wees mij genadig, Heer,
want zonder ophouden roep ik tot U.
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.
Schuldbelijdenis
Vragen wij om ontferming van God en van elkaar,
wanneer wij voor anderen deuren gesloten hielden…
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Gij die die de Sleutel van David zijt
en de poorten opent van het hemelse Rijk:
Heer, ontferm U over ons.
Gij die de Christus zijt, de Zoon van de levende God:
Christus, ontferm U over ons.
Gij die de sleutels van het Rijk der hemelen
aan Petrus hebt gegeven
om te binden en te ontbinden
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;
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.
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Gebed
Goede God,
Vader van onze Heer Jezus Christus,
Gij hebt uw gemeenschap gegrondvest
op Petrus en de apostelen.
Wij vragen U:
bewaar in uw kerk
het getuigenis van de eerste christenen.
Blijf bij ons tot het einde van de tijden.
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 (22, 19-23)
Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van de tempel:
“Ik zal u van uw post verjagen
en u stoten uit uw ambt.
En dan zal Ik mijn dienaar roepen,
Eljakim, de zoon van Chilkia,
en hem bekleden met uw gewaad,
hem tooien met uw sjerp
en aan hem uw taak in handen geven.
Hij zal een vader zijn
voor de bewoners van Jeruzalem
en voor het huis van Juda.
De sleutel van Davids huis
zal Ik op zijn schouder leggen,
en als hij opendoet, zal niemand sluiten,
en als hij sluit, zal niemand opendoen.
Ik zal hem vastslaan
als een spijker op een stevige plek,
en hij wordt een erezetel
voor het huis van zijn vader.”
Zo spreekt de almachtige Heer.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
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Antwoordpsalm: uit psalm 138 (1-2a, 2bc-3, 6 en 8bc)
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde:
vergeet het maaksel van uw handen niet!
U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde:
vergeet het maaksel van uw handen niet!
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde:
vergeet het maaksel van uw handen niet!
U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde:
vergeet het maaksel van uw handen niet!
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde:
vergeet het maaksel van uw handen niet!
Waarlijk verheven is de Heer, die let op de geringe,
maar op de trotsen neerziet van omhoog.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde:
vergeet het maaksel van uw handen niet!
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;
vergeet het maaksel van uw handen niet.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde:
vergeet het maaksel van uw handen niet!
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Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan Romeinen (11, 33-36)
O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis!
Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen,
hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
Wie kent de gedachten des Heren?
Wie is zijn raadsman geweest?
Wie kan vergoeding eisen
voor wat hij God heeft gegeven?
Want uit Hem en door Hem en voor Hem
zijn alle dingen.
Hem zij de glorie in eeuwigheid! Amen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Vers voor het evangelie: Mt. 16, 18
Alleluia.
Gij zijt Petrus
en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen,
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Alleluia.
Evangelie: volgens Matteüs (16, 13-20)
In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus
en Hij stelde zijn leerlingen deze vraag:
“Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?”
Zij antwoordden:
“Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de profeten.”
“Maar gij,” sprak Hij tot hen, “wie zegt gij dat Ik ben?” Simon Petrus
antwoordde:
“Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Jezus hernam:
“Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in
de hemel is.
Op mijn beurt zeg Ik u:
Gij zijt Petrus;
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en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen
en wat gij zult binden op aarde
zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat gij zult ontbinden op aarde
zal ook in de hemel ontbonden zijn.”
Daarop verbood Hij zijn leerlingen nadrukkelijk
iemand te zeggen, dat Hij de Christus was.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Korte overweging
Vandaag horen we hoe Petrus de “rots “ wordt genoemd.
Op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen!
Jezus had zijn discipelen gevraagd: “ Wie zegt gij dat ik ben”, en Petrus
antwoordt uit de grond van zijn hart, dat Jezus de Christus is, de Zoon van
de levende God. Dan legt Jezus zijn Kerk in de handen van Petrus;
Hij zegt nl. dat Petrus de steenrots is waarop Hij zijn Kerk wil bouwen.
Jezus legt zijn kerk in handen van een gewoon mens, een mens die
helemaal niet volmaakt is. Petrus verloochende Jezus zelfs tot driemaal toe
en toch wordt hem de Kerk toevertrouwd. Jezus legt hem de taak op
om na zijn verrijzenis zijn schapen te hoeden. Een opvolger van Christus
aan wie Jezus zijn Rijk der Hemelen met een gerust hart toevertrouwt!
Ook onze Paus Franciscus, de opvolger van Petrus, die menselijkerwijs al
met pensioen zou mogen zijn, is een gewoon mens. Deze opvolger van
Petrus laat de wereld steeds openlijk weten waar de Kerk voor
staat. Ook onze bisschoppen treden meer en meer naar buiten. Ook zij zijn
de opvolgers van Petrus en Jezus zegt het ook tegen ons. Wij zijn lid van
die grote Kerk en geroepen om Zijn opvolgers te zijn. Een rots, waarop
Jezus zijn Kerk wil op- en uitbouwen. Waar ook wij regelmatig in
de fout gaan is dat een bemoediging voor ons als mens. De manier, waarop
de kerk haar gezag uitoefent, wekt vaak ergernis en begrijpen we niet
altijd. Ondanks alle goede bedoelingen. We sluiten onze oren voor
nieuwe inzichten, terwijl de kerk toch een levende kerk is. Helaas is het
niet onze sterkste kant om dat rotsvaste vertrouwen vast te houden en erin
te blijven geloven. Ons geloof is vaak zwak; onze woorden arm van
inhoud en we hebben vaak te weinig vertrouwen. Maar we begrijpen
nu ook dat kerkenwerk, mensenwerk is. Daarom moeten we samen kerk
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zijn, met vallen en opstaan, ons inzetten voor recht en vrede, dicht bij huis
en ver van hier. Daarbij zijn dienstbaarheid, hulp aan elkaar, aan mensen
in nood de sleutels naar het Rijk der Hemelen. Naar de wereld waarin wij
leven, die wij moeten uitbouwen tot een Rijk van liefde en vrede.
Voor al onze medemensen. Zusters en broeders, wij leven in een wereld
die niet beter lijkt te worden. Bijna overal zijn er spanningen tussen rangen
en standen, rijken en armen, machtigen en moedelozen. Wij denken
dan nu speciaal aan de slachtoffers in Beiroet. Tegelijkertijd zien we dat
onze kerk kleiner schijnt te worden. Het ontmoedigt ons soms, maar daar
willen we niet aan toegeven. We moeten de steenrots blijven waarop Jezus
Zijn kerk heeft gebouwd. Ieder van ons heeft een sleutel gekregen om
Gods Rijk te leren kennen en het rijk van liefde en vrede te kunnen vinden.
Wanneer wij de liefde de kans geven te groeien kan het Rijk der
hemelen toch ooit werkelijkheid worden. Wij bidden: “Heer, geef ons elke
dag een groot hart om elkaar te bemoedigen, om schouder aan schouder
met Paus en bisschoppen en priesters de weg van het leven te gaan, om
te groeien naar uw beeld en gelijkenis. 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
Laten wij bidden om openheid voor God,
voor elkaar en voor andere mensen…
Voor alle mensen die als sleutelbewaarders
verantwoordelijkheid dragen in kerk en samenleving:
dat zij zich openhartig opstellen.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor alle mensen voor wie het geloof een gesloten boek is:
dat zij hun hart openstellen
om Gods Woord van liefde en trouw te horen.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor alle mensen die dichtgeslagen zijn
door geweld, door onrecht of door eenzaamheid:
dat zij ruimte vinden in Gods onvoorwaardelijke liefde.
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)
God van liefde,
al onze verlangens vertrouwen wij aan U toe;
hoor ons gebed,
luister naar al wat er leeft in ons hart
en verhoor ons,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
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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: Jezus U bent het licht in ons leven (Taizé)
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer.
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 bijeen uit de verstrooiing van tijd en ruimte
Zoals wij deze gaven hebben samengebracht
tot de ene offerande die Gij vraagt.
Maak ons tot een levende gave die U is toegewijd.
Door Christus onze Heer. Amen.
Eucharistisch gebed XII D
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal 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.
Wij danken U, goede Vader, voor de blijde boodschap van uw Zoon, want
uit alle volken en talen hebt Gij zoekende mensen tot de gemeenschap van
uw kerk geleid. Uw geest ademt zij in en uit en zij voert mensen trot elkaar;
zij worden één van hart. De kerk is spiegel; van uw vriendelijkheid en wekt
een blijde hoop in het hart van de mensen. Zij is het teken van uw trouw,
ons toegezegd voor immer.
Daarom loven en prijzen wij uw Naam, en eenstemmig met de engelen en
heiligen in uw hemel en met de Kerk op aarde roemen wij uw grote
heerlijkheid.
♫ Heilig
Heilig, Heilig, Heilig, de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw grote heerlijkheid.
Heilig, Heilig, Heilig, de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw grote heerlijkheid.
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.
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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.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
♫ GvL 303: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
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 Vader, schenk ons de geest van liefde die in Jezus was zodat
de kerk, bemoedigd en gesterkt, opbloeit tot nieuw leven
Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap geroepen en
begenadigd zijn, rondom paus Franciscus en onze bisschop Johannes. Maak
uw kerk te midden van een verdeelde wereld tot een instrument dat
geloofwaardig en volhardend de eenheid en de vrede dient.
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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.
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
Jezus heeft ons zijn vrede beloofd
en ons de sleutel tot vrede geschonken.
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 (Taizé)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u, ontferm u over ons,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u, ontferm u over ons,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons, geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
Christus nodigt ons uit
Hem te herkennen
in dit gebroken brood.
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: Eat this bread (Taizé)
Eat this bread, drink this cup
Come to him and never be hungry
Eat this bread, drink this cup
Come to him and you will not thirst
Communietekst
Heer, met de vruchten van uw schepping
wordt de wereld verzadigd:
Gij laat de aarde brood voortbrengen
en wijn die het hart van de mens verblijdt.
Gebed na de communie
God, Gij hebt U geheel aan ons gegeven
en ons gevoed met het Lichaam en Bloed des Heren.
Wij vragen U:
beweeg ons tot woorden en daden van liefde,
open ons hart voor de mensen om ons heen
en laat ons met U verbonden blijven.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zending en zegen
Laten wij nu vol vertrouwen op weg gaan
met de sleutels in handen
om knellende banden los te maken
en vrede te brengen waar onvrede heerst.
Dat wij elkaar helpen het uit te houden in deze corona-tijd.
Moge God ons daarbij zegenen.
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Heer, sterk het hart van uw gelovigen
en steun hen met de kracht van uw genade
zodat zij volharden in het gebed
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en in de onderlinge liefde.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen.
Slotlied: God heeft het eerste woord
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
Het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
Riep Hij ons reeds bij name,
Zijn roep wordt nog gehoord.
3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
Wordt aan het eind der tijden
In heel zijn rijk gehoord.
4. God staat aan het begin
En Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
Oorsprong en doel en zin.
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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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