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‘Met het vuur in je hart’
Eucharistieviering op zondag 30 augustus 2020
(22e zondag door het jaar A),
Voorganger: pastor Charles Duynstee
Muziek: Jan Michel Koekebakker, zang: Peter Bernardt

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

‘Met het vuur in je hart’
Eucharistieviering op zondag 30 augustus 2020
(22e zondag door het jaar A),
Openingslied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht (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.

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: 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.

3.

Over de wereld waarin wij leven,
over hen die worden verdrukt
bidden wij om geloof en toekomst:
Luister Heer, ontferm U over ons.
-2-

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.

Lofzang: Zingt van de Vader ( GvL 381)
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!

Gebed
Almachtige God, al het goede komt van U.
Vervul; ons hart van liefde voor uw Naam.
Laat in ons het goede toenemen
door een grotere ijver voor U
en houd het in stand door uw voortdurende zorg.
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.
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Eerste lezing: uit de profeet Jeremia (20,7-9)
De profeet Jeremia bad als volgt:
“Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken;
Gij waart mij te sterk,
ik kan niet tegen U op.
De hele dag lacht men mij uit,
iedereen drijft de spot met mij.
Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen,
geweld en onderdrukking roepen.
Het woord van de Heer brengt mij
iedere dag schande en smaad.
Soms denk ik: Ik wil er niets meer van weten,
ik spreek niet meer in zijn Naam.
Maar dan laait er een vuur op in mijn hart,
het brandt in mijn gebeente.
Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden
maar het lukt me niet.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Antwoordpsalm: GvL psalm 63 l
Refrein: God, mijn God, naar U blijf ik zoeken,
mijn ziel dorst van verlangen naar U.
1.

God, mijn God, naar U blijf ik zoeken,
mijn ziel dorst van verlangen naar U;
al wat ik ben smacht naar U in een
troosteloos dor land zonder water. Refrein.

2.

Hoe zag ik in de tempel op U,
om uw macht te ontwaren, uw grootheid:
uw genade gaat boven dit leven.
En mijn lippen spraken uw lof. Refrein.

3.

Kon ik zó heel mijn leven U
prijzen, uw naam noemen, de handen ge
heven: kracht vind ik als door
kostelijke spijs, jubelend ligt mij uw
naam op de lippen. Refrein.
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4.

Waart Gij niet immer mijn hulp?
Onder Uwer vleugels schaduw
heb ik mijn jubel gezongen:
U zoekt mijn hart U hangt het aan.
Uw hand zal mij vast blijven houden.
U zoekt mijn hart U hangt het aan.
Uw hand zal mij vast blijven houden.

Tweede lezing: Uit de brief van Paulus aan de Romeinen (12,1-2)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
ik smeek U bij Gods erbarming:
wijdt uzelf aan God
toe als een levende, heilige offergave,
die Hij kan aanvaarden.
Dat is de geestelijke eredienst die u past.
Stemt uw gedrag niet af op deze wereld.
Wordt andere mensen, met een nieuwe visie.
Dan zijt ge in staat
om uit te maken wat God van u wil,
en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor het evangelie Maak ons hart ontvankelijk (GvL 260)
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
Evangelie: volgens Matteüs (16, 21-27)
In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan;
dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hogepriesters en de
schriftgeleerden,
maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn,
op de derde dag zou verrijzen.
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Toen nam Petrus Jezus terzijde
en begon Hem ernstig daarover te onderhouden:
“Dat verhoede God, Heer!
Zo iets mag U nooit overkomen!”
Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus:
“Ga weg, satan, terug!
Gij zijt Mij een aanstoot,
want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God
wil.”
En daarna tot zijn leerlingen:
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.
Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen
als het ten koste gaat van eigen leven?
Of wat zal een mens kunnen geven
in ruil voor zijn eigen leven?
Want de Mensenzoon zal komen
in de heerlijkheid van zijn Vader,
vergezeld van zijn engelen,
en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.”
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
De profeet Jeremia was een klager bij uitstek.
In onze taal kennen we daarom ook de uitdrukking “jeremiëren”.
Dit betekent jammeren, klagen.
Altijd weer moest hij, in de naam van de HEER, waarschuwen voor
dreigende rampen.
Maar het volk dat hij van de ondergang wilde redden, wilde precies niet
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gered worden. Toch bleef hij trouw aan zijn profetenroeping.
Toen hij zag dat de ondergang niet meer te stuiten was en hij voorspelde
dat Jeruzalem de prooi van Babylon zou worden, werd hij als
ongeluksprofeet gedoodverfd.
Hoe hij ook klaagde en jeremieerde, het volk wilde niet luisteren.
Moe gepreekt en moegestreden ging hij op een dag bij God zijn ontslag
aanbieden.
Hij wilde van zijn taak ontheven worden. Hij gaf er de brui aan.
En hij jammert vanuit zijn binnenste: “De woorden van de HEER brengen
mij dag in dag uit schande en vernedering. Maar als ik denk: Ik wil hem
niet meer noemen, niet meer spreken in zijn naam, dan laait er een vuur op
in mijn hart. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het
niet.” “Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te
verloochenen en zijn kruis op te nemen.”
Dit is wat Jezus doet: zijn weg gaan naar Jeruzalem en er het kruis
aanvaarden.
In een bezinning bij dit evangelie zegt paus Franciscus het volgende:
“Jezus herinnert ons eraan dat zijn weg de weg van de liefde is en dat er
geen echte liefde bestaat zonder zelfopoffering. Wij zijn geroepen ons niet
te laten overheersen door de visie van onze wereld, maar om steeds meer
bewust te zijn van de noodzaak en de moeilijkheid, voor ons christenen,
om tegen stroom in verder te gaan op een stijgende weg.”
Kiezen voor leven
In ons leven moeten we telkens weer kiezen.
Daardoor bepalen we de richting van ons leven.
We kiezen voor een bepaalde school.
We kiezen voor een of ander beroep waarin we gelukkig hopen te worden.
We kiezen voor een man of vrouw met wie we ons leven willen delen.
Elke keuze die we maken heeft te maken met wat we belangrijk vinden.
Maar tegelijk ervaren we ook de pijn ervan, omdat we andere dingen moeten
laten liggen. We willen heel veel, maar kunnen niet alles.
Het is goed om voor onszelf eens na te gaan welke keuzes wij maken voor
ons leven. Hebben wij het goede voor met onszelf en met anderen?
Is onze keuze zodanig, dat ons leven de moeite waard is?
Waaraan kunnen we dat zelf toetsen?Jezus en Jeremia hebben hun keuze
gemaakt. Ze ervaren de pijn ervan, maar het oorspronkelijk vuur blijft in hen
branden. De pijn en moeite die het hen kost, gaan ze niet uit de weg ondanks
alle twijfels.
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Uiteindelijk laten ze zich leiden door de richting van het Woord van God.
Ze blijven trouw aan hun keuze.
En daarom is hun leven de moeite waard in de ogen van God en van de
mensen. Ze zijn voor ons een voorbeeld om te blijven kiezen voor het leven.
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.
Voorbede met acclamatie GvL 361
Richten wij onze gebeden tot God,
die zijn Woord tot ons gesproken heeft
en die ons bidden hoort…
Dat alle christenen hun leven niet afstemmen
op de maatstaven van de wereld,
maar dat wij andere mensen worden,
met een nieuwe visie
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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Dat allen die leiding geven in ons land,
in instellingen en in bedrijven
voortdurend openstaan voor wat waarachtig is
rechtvaardig is en goed.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Dat wij de schepping respecteren
en zorgvuldig omgaan met het milieu,
zodat er voldoende voedsel kan groeien;
en dat wij de vruchten van de aarde eerlijk delen.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Dat wij niet terugschrikken voor tegenslag
en ons niet laten leiden door kleinmenselijke overwegingen,
maar dagelijks ons kruis opnemen om Jezus te volgen
op zijn weg van 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,
uw Zoon heeft omwille van ons heil het lijden aanvaard.
Geef dat wij ons eigenbelang loslaten,
opdat wij kunnen getuigen van zijn liefde
en eens in uw heerlijkheid mogen delen.
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 Vervul ons verlangen
1. Vervul ons verlangen naar vrede op aarde,
zend ons uw Adem en wil ons bewaren
2. Vervul ons verlangen uw mensen te worden,
roep ons bij name, verzoen onze zonden
3. Vervul ons verlangen naar liefde en leven,
bekeer onze harten om haat te vergeven
4. Vervul ons verlangen naar vriendschap en vrijheid:
de oorlog ten einde, verdwenen de broodnijd.
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.
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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
God,
Gij kent de gezindheid
waarmee wij deze gaven neerleggen op uw altaar.
Geef nu aan elk van ons zijn plaats en taak.
Maak deze gemeenschap tot een levende tempel
waarin wij het offer opdragen
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Eucharistisch gebed VI
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.
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 297)
Heilig, Heilig, Heilig, is de de Heer. Aan Hem de glorie, die hemel en
aarde vervult van zijn Naam, in alle eeuwen der eeuwen.
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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
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 305)
Dit is het sacrament van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
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
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tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood
dat wordt gedeeld.
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.
- 13 -

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Vredesgebed en vredewens
Als wij Jezus’ Woord in onze wereld laten klinken,
als wij het kruis opnemen, en ons leven geven,
dan mogen wij er op vertrouwen dat Hij bij ons blijft
en ons zijn vrede geeft.
Daarom durven wij bidden…
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 337)
Lam Gods, dat draagt de zonden der wereld,
ontferm u over ons.
Lam Gods, dat draagt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
Als wij delen in deze Maaltijd,
is dat een teken dat wij ons leven toe wijden aan God
en Hem na willen volgen die de liefde zelf is.
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: Hij brak het brood
1.

Hij brak het brood en nam zijn dood in eigen hand,
Hij gaf de wijn, zijn stervenspijn, ons in de hand.

2.

Nu gaat zijn dood als levensbrood van hand tot hand:
zijn stervenspijn wordt vreugdewijn in ieders hand.

3.

Leven en dood zijn wijn en brood in onze hand:
zo zal voortaan de dood een gaan ten leven zijn.

Gebed na de communie
God, tot ieder van ons hebt Gij uw Woord gesproken;
Gij hebt ons uitgenodigd aan uw Tafel.
Gij zelf hebt ons bediend.
Wij vragen U:
geef dat ook wij gastvrij zijn voor elkaar,
dat wij uw Woord bewaren in ons hart
en in de wereld bewerkers van uw liefde zijn.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zending en zegen
Laten wij als toegewijde mensen heengaan van hier.
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.
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Heer, bevestig uw gelovigen door de zegen
die zij van U afsmeken,
zodat zij zich nooit aan uw wil onttrekken
en met een dankbaar hart uw weldaden ontvangen.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen.
Slotlied: Christus heeft voor ons gebeden (GvL 413, vs, 1,2,3,6 en 7)
1.

Christus heeft voor ons geleden
als een beeld van ons bestaan,
dat wij zover zouden gaan
in zijn voetstappen te treden.

2.

Die geen zonde heeft bedreven,
uit wiens mond niet is gehoord
enig onvertogen woord
maar de adem van het leven.

3.

Die wanneer Hij werd geslagen,
zelfs zijn mond niet opendeed,
die niet dreigde als Hij leed,
maar het zwijgend heeft verdragen.

6.

Als eertijds verdoolde schapen
thans den Herder toegewijd,
die u in de waarheid weidt.
Uw bewaarder zal niet slapen.

7.

Ja, de Heer zal u bewaren.
Hij de Herder, Hij het Lam,
die voor u ter aarde kwam,
die voor ons is opgevaren!
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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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