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Voorwoord 
Nu  de kerken zijn gesloten vanwege het Corona-virus zoeken we naar 
wegen van verbondenheid. 

Op de zondagen (vanaf Palmzondag) worden er besloten vieringen 
gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de 
verschillende deelgemeenschappen. 

Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube via de website 
van de parochie of van uw deelgemeenschap. 

Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en 
gebeden bent. 

Alle goeds, pastoraal team  
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Vergeven om te helen 
Eucharistieviering op zondag 13 september 2020 

(24e zondag door het jaar A), 
 

Openingslied: Psalm 51( Witter dan sneeuw, The Psalm Project)  

 

Openingstekst                                                      

Geef vrede, Heer, aan wie op u  vertrouwen;                                                                                  
toon dat uw profeten de waarheid hebben gesproken.                                                                 
Verhoor de gebeden van uw dienaar en van uw volk Israël 

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  
Staan wij stil bij die momenten waarop wij niet durfden te delen 
en vragen wij ontferming aan God, die barmhartig is...                                   

Kyrie – litanie( G v L 211)                                                                                                          
1. Bidden wij met geloof in ons hart                                                                                                                                                              
tot de Vader van hemel en aarde,                                                                                             
dat Hij de wereld bewaart                                                                                                    
als het werk van zijn  handen:                                                                                                                                                                                                             
luister, Heer, ontferm U over ons 

2. Bidden wij met geloof in ons hart                                                                                         
tot zijn Zoon, Jezus Christus de heiland,                                                                             
dat Hij allen die hongeren voedt                                                                                             
als het brood van de hemel:                                                                                           
luister, Heer, ontferm U over ons 
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3. Bidden wij met geloof in ons hart                                                                                                                    
tot de heilige Geest de helper,                                                                                              
dat alles zal worden herschapen                                                                                                                                         
in het licht van Gods aanschijn:                                                                                             
luister, Heer, ontferm U over ons 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven 
en ons geleiden tot het eeuwig leven.                                                                                        
Amen. 

 

Gloria (Lofzang, Sint – Jansmis) 

Gebed  

Heer, onze God,                                                                                                              
omdat Gij almachtig zijt                                                                                                     
kunt Gij barmhartig zijn.                                                                                                                                                                      
Uw trouw en geduld zijn grenzeloos.                                                                                          
Geef dat ook wij elkaar van harte vergeven,                                                                                                               
en zo genade vinden in uw ogen.                                                                                             
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: Jezus Sirach (27, 30-28, 7) 
 
Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, 
alleen een zondaar blijft ermee lopen. 
Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: 
de Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. 
Vergeef uw naaste zijn onrecht: 
dan worden, wanneer gij er om bidt, 
uw eigen zonden kwijtgescholden. 
Kan een mens, 
die tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt, 
bij de Heer zijn heil komen zoeken? 
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Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens, 
om vergeving bidden voor zijn eigen zonden? 
Als iemand, die zelf maar een mens is, 
in zijn wrok volhardt, 
wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden? 
Denk aan het einde en houd op met haten; 
denk aan de ondergang en de dood 
en houd u aan de geboden. 
Denk aan de geboden 
en koester geen wrok tegen uw naaste. 
Denk aan het verbond van de Allerhoogste 
en vergeef uw naaste zijn dwaling. 
Woord van de Heer. 
A: Wij danken God. 
                                                                                                                  
Tussenzang: Psalm 103(Loof de Heer mijn ziel Psalm Project) 

 

Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Romeinen (14, 7 - 9) 

Broeders en zusters, 
niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, 
niemand sterft voor zichzelf alleen. 
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, 
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: 
of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe. 
Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden: 
om Heer te zijn over doden en levenden. 
Woord van de Heer. 
A: Wij danken God. 

vers voor het evangelie: Joh. 13, 34 
Alleluia. 
Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer: 
gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad. 
Alleluia. 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.                                                                                             
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(18, 21 – 35) 

Lof zij U, Christus.                                                                                                                             
In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: 
“Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, 
hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? 
Tot zevenmaal toe?” 
Jezus antwoordde hem: 
“Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, 
maar tot zeventig maal zevenmaal. 
Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning, 
die rekening en verantwoording wilde vragen 
aan zijn dienaren. 
Toen hij hiermee begon, 
bracht men iemand bij hem 
die tienduizend talenten schuldig was. 
Daar hij niets had om te betalen, 
gaf de heer het bevel hem te verkopen 
met vrouw en kinderen en al wat hij bezat 
om zo de schuld te vereffenen. 
Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: 
Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. 
De Heer kreeg medelijden met die dienaar, 
liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. 
Maar toen die dienaar buiten kwam, 
trof hij daar een andere dienaar, 
die hem honderd denariën schuldig was; 
hij greep hem bij de keel en zei: 
Betaal wat je schuldig bent. 
De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: 
Heb geduld met mij en ik zal u betalen. 
Maar hij weigerde 
en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, 
totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. 
Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, 
waren zij diep verontwaardigd 
en gingen hun heer alles vertellen. 
Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak: 
Jij, lelijke knecht, 
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heel de schuld heb ik je kwijtgescholden 
, omdat je mij erom gesmeekt hebt. 
Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben 
met je mededienaar, 
zoals ik met jou medelijden heb gehad? 
En in toorn ontstoken, 
leverde zijn heer hem over aan de beulen, 
totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. 
Zo zal ook mijn hemelse Vader 
met ieder van u handelen, 
die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.” 
Woord van de Heer. 
A: 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 Parochianen,                                                                                                          
Vaak vragen mensen aan mij als Pastor: “Hoe vaak moeten wij 
vergeven? Hoe vaak aan mensen, die verkeerde dingen doen”. Anderen 
vragen of wij echt moeten vergeven? Wat betekent “vergeven”.; 
welke rol heeft vergiffenis in ons leven?  hoeveel keer moet ik mijn vader, 
mijn moeder, mijn zus of broer, zoon of dochter vergeven? Hoe gaan we 
om met  vergiffenis schenken en ontvangen?  

Vandaag gaat de les van Jezus over “vergeven”. Elkaar vergeven. Jezus 
geeft een simpel voorbeeld aan Zijn apostelen. Er was een koning die 
zijn schuldenaren op het matje liet komen. Ze moesten 
hun schulden komen aflossen! De eerste man had een hele grote schuld bij 
hem. Maar hij had op dat moment geen geld en smeekte om uitstel. De 
koning vergaf hem en schonk hem al zijn schulden kwijt. Maar toen de 
schuldenaar opgelucht en blij naar buiten kwam, ontmoette hij 
zijn eigen schuldenaar en eiste van hem alles in één keer terug. 
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Toen bleek,  dat deze ook zijn schuld niet kon terugbetalen, werd hij 
tot bloedens toe afgeranseld. Toen de koning dat hoorde, werd 
hij heel kwaad en liet de man opsluiten, totdat deze zijn hele schuld 
had afbetaald. Petrus vroeg toen aan Jezus. Hoe vaak moeten we 
vergeven? 7x7 keer? Jezus zei daarop; neen Petrus, niet 7x7 maar 70 x7 
keer.  
Misschien heeft u iemand in uw omgeving, op uw werk of op 
de club, waar u een hekel aan hebt. Of is er iemand die u heeft gekwetst of 
beledigd? U pijn heeft gedaan? Tegen u heeft gelogen? U mag die mens 
niet. Dan is de relatie verstoord. En toch is het het beste erover te 
praten; uitpraten, open zijn. Vergeven dus. Vergeven is moeilijk en lijkt 
soms heel onrechtvaardig. Tussen ouders en kinderen; tussen man en 
vrouw is vergeven niet zo moeilijk, want daar is sprake van liefde. Door 
elkaar te vergeven wordt de band ook sterker. 

 Maar voor ons in het dagelijks leven?  Er is zoveel onrecht in de wereld, 
dat voor ons onvergeeflijk lijkt en niet vergeven kan worden. Het 
oordeel daarover laten we aan de goede God. Hij alleen ziet 
wat goed  en kwaad is. Mar  wanneer we ons bewust zijn 
van Gods vergevende liefde, dan zal ons hart ook meer open staan voor 
anderen. Jezus vergeeft zelfs de moordenaar aan het kruis. Wij 
moeten zeker geen wraak nemen. Wij zijn geen heiligen. Maar als 
we zelf niet kunnen vergeven, zullen ook wij niet vergeven worden! 
Wanneer wij ons bewust zijn van Gods liefde, dan zal ook ons hart 
meer open staan voor anderen.  Dus 70x7 keer, en dat is 70 maal  betekent 
altijd! Zo groot is God in Zijn vergeving. En Gods Koninkrijk is 
nabij, wanneer wij Hem daarin volgen.  Dat leert Jezus ons ook in het 
gebed, dat Hij ons zelf heeft geleerd:”Vergeef ons onze schulden, zoals 
ook wij vergeven aan onze schuldenaren”.                                                                           
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; 
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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                                                                                                                              
Om Gods Woord te kunnen navolgen hebben wij zijn kracht nodig.  
Bidden wij daarom tot Hem met een groot vertrouwen: 
 
Voor wie verdriet en pijn onderdrukken. 
Breng hen op het spoor van uw barmhartigheid…… 
Laat ons bidden 
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Voor wie vol wrok en woede zitten,  
voor wie verhard en verbitterd zijn. 
Kom hen nabij met uw zachtheid…… 
Laat ons bidden 
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Voor hen die alleen vergelding zoeken  
en niet kunnen vergeven. 
Omarm hen met uw mildheid……. 
Laat ons bidden 
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Voor alle mensen die wereldwijd 
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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,                                                                                                                       
blijf ons nabij en maak ons bereid tot verzoening.                                                         
Gij zijt ons behoud,                                                                                                       
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 hier gedeeld om het leven(Iona 41) 

 
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 
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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, in deze gaven van brood en wijn                                                                     
schenkt Gij ons de rijke overvloed van uw barmhartigheid.                                                                    
Laat ons die aanzitten aan uw tafel,                                                                           
ook delen met elkaar,                                                                                                               
en ontvankelijk zijn voor de liefde die gij ons toedraagt                                                                    
in Jezus Christus, onze Heer.                                                                                                                                            
Amen. 
 

 

 

Eucharistisch gebed(XII C)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.  

Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van Jezus, uw 
Zoon, onze Heer en broeder. Armen en zieken, zondaars en wie uitgestoten 
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 
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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 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 Emmas 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: 

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 
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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 ons, 
Vader, de weg naar U 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 n 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 zesters 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 God, 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 
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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. 

 

 

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. 
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En met uw geest. 

 

Lam Gods (Taizé) 

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… 

 
 

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. 
 

 
Lied tijdens de communie: Jezus U bent het licht in ons leven(Taizé) 
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Gebed na de communie 

Heer, wij mochten te gast zijn in uw huis,                                                                                   
en delen in de overvloed van uw barmhartigheid.                                                                                                              
Wij vragen U:                                                                                                                
dat deze gaven vruchten dragen                                                                                               
van levend geloof en oprechte verzoening,                                                                                                                                               
en dat wij mensen mogen worden                                                                                               
naar het beeld van Jezus, uw Zoon,                                                                                           
die met U leeft en heerst in eeuwigheid.                                                                                                          
Amen. 
 
 
 
 
Zending en zegen 

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: “Wie in de schaduw Gods mag wonen” G v L 651                                                                                 
Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hij zal niet sterven in de dood. 
Wie bij hem zoekt naar onderkomen 
vindt eenmaal vrede als zijn brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om hem heen als vriend. 
En Hij verlost hem van het kwade, 
opdat hij eens geluk zal zien. 
 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet hem beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, 
rust aan een koele waterbeek. 
 
Hem zal de nacht niet overvallen 
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen 
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen 
die leeft door alle tranen heen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om zijn tranen heen. 
 
 
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 
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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. 


