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Volharding is moeilijk
Eucharistieviering op zondag 9 augustus 2020
(19e zondag door het jaar A),
Voorganger: pastor Henri Egging
Muziek: Ruud Oosterhof
Zang: Hans Vogelaar, Dien van Bel en Elly Barendregt

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

Volharding is moeilijk
Eucharistieviering op zondag 9 augustus 2020
(19e zondag door het jaar A),
♫ Openingslied: Het lied van Gods aanwezigheid (A3, 1,3,4/ GvL 456)
1. Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig
onder uw vleugels rusten wij.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
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.
Soms lijkt God wel afwezig in ons leven.
Vooral op momenten van nood lijkt Hij soms ver weg.
Dat was ook de ervaring van de profeet Elia,
op de vlucht voor zijn vijanden.
Ook de leerlingen, getroffen door een grote storm op zee,
kregen het gevoel reddeloos verloren te zijn.
Wij hebben dat gevoel in onze tijd soms ook.
Want de dreiging van het corona-virus
is nooit helemaal weg.
En soms lijkt God dan heel ver.
-2-

En juist in hun nood bleek God aanwezig in een zachte bries.
Toen ze dreigden te vergaan, bedwong Jezus de golven.
Zeker, het kost moeite om te volharden in geloof.
Maar: is God wel; zo ver weg als wij soms denken?
Schuldbelijdenis
Laten wij stil staan bij onze fouten,
ons falen van elke dag opnieuw…
Vragen wij God en elkaar om vergeving.
Gij die de Gezegende zijt tot in eeuwigheid,
boven alles verheven:
Heer, ontferm U over ons.
Gij die tot ons komt en ons gerust stelt,
wanneer winden en golven ons teisteren:
Christus, ontferm U over ons.
Gij die ons, kleingelovigen, bij de hand grijpt en redt:
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: Eert God die onze Vader is (A31)
1.

Eert God die onze Vader is,
weest allen welgemoed.
Looft Hem, gij zult in vrede zijn,
aanbidt al wat Hij doet.
U Heer, komt alle leven toe
en, wie of waar Gij zijt,
U is de macht, U zingen wij,
dank voor uw heerlijkheid.
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2.

Lam Gods dat onze zonden draagt,
neem deze lofzang aan.
Gedenk ons in uw koninkrijk,
want Jezus is uw naam.
Gij die voor ons ten beste spreekt,
Jezus, Gij zijt de Heer.
O eengeboren Zoon van God,
kom haastig tot ons weer.

Gebed
Heer God,
Gij doet uw woord gestand, Gij zijt getrouw.
Kom ons ongeloof te hulp,
laat niet toe dat wij ten onder gaan in twijfel.
Neem ons bij de hand, zodat wij uw almacht ondervinden
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 het eerste boek der Koningen (19, 9a. 11-13a)
In die dagen kwam de profeet Elia bij de Horeb,
de berg van God.
Daar ging hij een grot binnen en overnachtte er.
Maar de Heer zei tot hem:
“Ga naar buiten en treed aan voor de Heer op de berg.”
Toen trok de Heer voorbij.
Voor Hem uit ging een hevige storm,
die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde.
Maar de Heer was niet in de storm.
Op de storm volgde een aardbeving.
Maar ook in de aardbeving was de Heer niet.
Op de aardbeving volgde vuur.
Maar ook in het vuur was de Heer niet.
Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries.
Zodra Elia dit hoorde,
bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel,
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ging naar buiten en bleef staan
aan de ingang van de grot.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
♫ Lied: Hoort hoe God met mensen omgaat (A4 1,9,12,13)
1.

Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.

9.

Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij tot Elia sprak,
die de storm van angst en twijfel
met een stille bries doorbrak.

12. Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij ons een dienaar zond;
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
13. Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe wij Hem ter harte gaan;
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.
Antwoordpsalm: psalm 85 (9ab-10, 11-12, 13-14)
Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer.
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen, die Hem vrezen,
zijn glorie komt weer bij ons wonen.
Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer.
Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkaar omhelzen;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.
Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer.
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Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.
Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer.
Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Romeinen (9,1-5)
Broeders en zusters,
ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet,
mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest:
in mijn hart is grote droefheid
en een pijn die niet ophoudt.
Waarlijk, ik zou wensen
zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn,
als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon helpen.
Immers, zij zijn Israëlieten,
hun behoort de aanneming tot zonen,
de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving,
de eredienst en de beloften;
van hen zijn de aartsvaders
en uit hen komt de Christus voort naar het vlees,
die, boven alles verheven, God is:
de gezegende tot in de eeuwigheid! Amen.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor het evangelie (Ps. 130, 5)
Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.
Evangelie: volgens Matteüs (14, 22-33)
Na de broodvermenigvuldiging
dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan
en alvast naar de overkant te varen,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Toen Hij het volk had weggezonden,
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ging Hij de berg op om in afzondering te bidden.
De avond viel en Hij was daar alleen.
De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd
en werd geteisterd door de golven,
want zij hadden tegenwind.
Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe.
Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan,
raakten zij van streek,
omdat zij een spook meenden te zien
en zij begonnen van angst te schreeuwen.
Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen:
“Weest gerust, Ik ben het.
Vreest niet.”
“Heer,” antwoordde Petrus, “als Gij het zijt,
zeg mij dan, dat ik over het water naar U toe moet komen.”
Waarop Jezus sprak: “Kom!”
Petrus stapte uit de boot
en liep over het water naar Jezus toe.
Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was,
werd hij bang;
hij begon te zinken en schreeuwde:
“Heer, red mij!”
Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast,
terwijl Hij tot hem zei:
“Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld?”
Nadat zij in de boot gestapt waren,
ging de wind liggen.
De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden:
“Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
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♫ Acclamatie: Woorden van oudsher gegeven (L 30)
Woorden van oudsher gegeven zingen van geluk en pijn.
Blijven spreken over leven: ga en ik zal met je zijn.
Korte overweging
Elia was, moe, uitgeput. Zijn missie leek mislukt. Tot hij, dankzij het
brood van een engel aan één stuk door loopt naar de verbonds-berg Sinaï.
Daar hoort Elia Gods stem: niet in de storm, niet in het onweer, maar in
een stille bries...
Vandaag horen we ook over de leerlingen, door Jezus in een bootje het
meer op gestuurd, op weg naar de overkant. Zelf gaat Jezus de berg op,
alleen.
De leerlingen moeten het nu zelf doen, en dat vraagt moed. Ze komen
nauwelijks vooruit, want er is veel tegenwind. Het schip van de kerk
dobbert op gevaarlijke wateren, zoals eens de ark van Noach, of het
mandje met de kleine Mozes.
Zo ervaren wij dat nu misschien ook wel, in deze tijd. Het leven lijkt terug
te keren naar ‘normaal’, maar toch is het corona-virus nooit ver weg. Er is
altijd wel gevaar.
Jezus, in gebed op de berg, lijkt ver weg van de leerlingen op zee. (Soms
lijkt hij voor ons ook wel ver weg.) Maar Hij zal hen (en ook ons) niet aan
hun lot overlaten. Plotseling komt Hij aangelopen, over de zee.
Als Jezus zichtbaar wordt, wil Petrus Hem tegemoet gaan. Even kan hij
zelfs – net als zijn Heer – over het water lopen. Hij is vol goede wil maar
zijn geloof is nog niet sterk genoeg. En hij zakt de diepten in.
Maar Jezus trekt hem omhoog. Zo wordt Petrus – net als de kleine Mozes
ooit – uit het water omhooggetrokken. En zo kan hij, na deze redding, een
goede leidsman worden van de jonge Kerk.
Petrus was kwetsbaar, maar hij zou van Godswege toch de kracht krijgen
om overeind te komen en anderen tot steun te zijn. (In al onze
kwetsbaarheid laat God ons nooit alleen.) Dat is een boodschap van troost
voor alle mensen die geloven niet zo gemakkelijk vinden. De stille trouw
van God is de garantie dat geloven mogelijk is.
We horen tot slot van het verhaal dat er in het kerk-schip eerbiedig
geknield wordt. En er wordt een geloofsbelijdenis uitgesproken: ‘waarlijk
Gij zijt de Zoon van God’.
Wij voelen ons een beetje verrast dat het echt waar is: dat God met ons,
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wankele mensen meegaat. Misschien zijn wij soms iets te zeker van
onszelf om God toe te laten in ons leven?
Jezus weet hoe zwak zijn volgelingen van toen en later zijn. En Hij wil
desondanks met die wankele gelovigen, met ons, in zee. Zoals Hij ook
altijd trouw blijft aan het Godsvolk, zoals Paulus met veel passie
verkondigt.
Wij zijn samen kerk, we zijn niet echt alleen: we hebben elkaar. En mocht
er iemand verloren dreigen te lopen, dan zullen wij hem of haar toch
helpen? Dat is onze opdracht, juist in deze onwezenlijke tijd, waarin
mensen leven met vrees voor besmetting, en er soms alleen voor staan.
En wij geloven dat de mens die zich aan die God durft toevertrouwen,
Hem naast zich zal vinden. In de stilte, onhoorbaar, zacht maar trouw, als
de bries die Elia om de oren speelde. Hij zal ons nooit in de steek laten.’
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 met acclamatie: ♫ Op de schalen van de gebeden (L39)
God van liefde, in het vertrouwen dat u ons altijd nabij wilt zijn,
bidden wij tot U:
Voor allen die in onze kerken verantwoordelijkheid dragen,
van hoog tot laag,
om vertrouwen in God die voorbij trekt en richting geeft.
Laat ons bidden:
♫ Op de schalen van de gebeden leggen wij onze noden.
Voor de velen die geraakt zijn door de pandemie van het Coronavirus,
om veerkracht die verbanden herstelt,
om herstel van de geleden schade,
om blijvende solidariteit.
Laat ons bidden:
♫ Op de schalen van de gebeden leggen wij onze noden.
Voor allen die in deze tijd vrij zijn, met vakantie of niet,
om de kunst van het genieten van Gods mooie schepping
én om een verantwoord omgaan met het milieu.
Laat ons bidden:
♫ Op de schalen van de gebeden leggen wij onze noden.
Bidden we voor de vele vluchtelingen en daklozen,
voor hen die leven aan de onderkant van de samenleving,
om vertrouwen dat ze kunnen rekenen op de hulp van anderen,
om dat beetje hulp waardoor zij echt mens blijven.
Laat ons bidden:
♫ Op de schalen van de gebeden leggen wij onze noden.
Voor alle slachtoffers van de atoombommen
op Hiroshima en Nagasaki, op 6 en 9 augustus 1945;
voor alle mensenkinderen, voor alle dieren en planten,
voor de steden in as gelegd en de verschroeide aarde:
dat wij hen niet vergeten; dat wij dit nooit meer laten gebeuren.
Laat ons bidden:
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♫ Op de schalen van de gebeden leggen wij onze noden.
(Eigen intenties) – Laat ons bidden:
♫ Op de schalen van de gebeden leggen wij onze noden.
Dat alles God, leggen wij aan U voor.
Hoor ons gebed, wees ons nabij, als wij te klein zijn van vertrouwen
en dreigen ten onder te gaan in dit leven.
Zo bidden wij U door Christus, 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.
♫ Lied: Neem mij aan zoals ik ben (L 55)
Neem mij aan zoals ik ben,
zuiver uit wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.
Bereiding van de gaven
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, Gij nodigt ons uit naar U toe te komen,
en Gij verwacht ons aan de maaltijd, door U bereid.
Aanvaard wat Wij U aanbieden.
Maak deze gave tot voedsel voor de eeuwigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.
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Eucharistisch gebed XII C
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.
Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van Jezus, onze
Heer en broeder. Armen en zieken, zondaars en wie uitgesloten waren, heeft
Hij van harte liefgehad, deelgenoot was Hij in alle menselijke nood. De
boodschap van zijn leven heeft ons doen verstaan dat gij begaan zijt met uw
mensen en vriendelijk zorg voor hen draagt zoals een vader voor zijn
kinderen doet.
Daarom loven en prijzen U de hemel en de aarde en verkondigen wij uw
goedheid en uw trouw. Met alle engelen en heiligen heffen wij de lofzang
aan voor uw grote heerlijkheid.
Heilig
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.
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons
op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw
Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met
brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor
ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God; beadem met uw Geest dit brood en
deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn
lichaam en zijn bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak
tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl
hij zei:
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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.
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 God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met
uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed en laat
ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus Franciscus en
onze bisschop Johannes.
Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om wie
zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam. Maak ons
vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid zijn en
verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van
gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft.
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
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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
In een wereld vol verdeeldheid
is het moeilijk om vol te houden op de weg van de vrede.
Daarom roepen wij de hulp in van Hem die de vrede zelf is:
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.
♫ Vredeslied: Vrede zij U. (L9)
Vrede zij u, Vrede zij u,
Gelijk mij de Vader zond, zend Ik ook u
Lam Gods
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
Het kost moeite om vol te houden
als wij Jezus willen volgen.
Maar als wij de moed verliezen,
is Hij ons nabij als voedsel ten leven…
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.
Instrumentale muziek
Communietekst
Loof de Heer, Jeruzalem!
Hij voedt u met tarwebloem.
Gebed na de communie
Heer, terwijl wij nog onderweg zijn naar U,
zijt Gij ons tegemoet gekomen.
Gij hebt ons genodigd aan uw tafel,
Gij zelf hebt ons bediend
Maak ons tot waakzame dienaren
die klaar staan als dag en uur gekomen zijn
waarop Gij ons tot U roept voor altijd.
Door Christus onze Heer. Amen.
Slotgedachte: ‘God, leer me hoe ik bidden kan’
Misschien is bidden
in alle rust je dag overschouwen,
blij om het mooie dat je beleefde,
spijt om het domme dat je deed
en op het einde niet vergeten te zeggen:
dank je wel.
Misschien is bidden
samen zoeken naar helende kracht
om het morgen beter te doen.
Misschien is bidden
beseffen hoe klein je bent,
bang en hulpeloos.
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Aanvaarden dat je de andere zo nodig hebt,
dat de andere jou nodig heeft
en elkaar en God zeggen:
dank je wel.
Misschien is bidden
helemaal niets doen, niets zeggen,
maar alleen maar zijn en geloven.
God,
leer me hoe ik bidden kan.
(Theo Willemen)

Zending en zegen
Het kost moeite om bij tegenslag te volharden in geloof.
Maar wij hebben vandaag gehoord en gevierd
dat God ons nooit in de steek laat.
Ook in de grootste stormen van ons leven
blijft Hij ons altijd nabij.
Laten wij op weg gaan met dat vertrouwen,
opdat wij ook bij tegenslag
Jezus op zijn weg kunnen navolgen.
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Heer, reik uw gelovigen uit de hemel de helpende hand;
laat hen U van ganser harte zoeken
en een antwoord vinden voor hun rechtmatige verlangens.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en heilige Geest.
Amen.
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♫ Slotlied: Ga met God (A94)

1.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
In Zijn liefde je bewaren
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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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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