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PAROCHIE DE GOEDE HERDER 

Kies de goede weg ! 
 

Eucharistieviering op zondag 27 september 2020 

(26e zondag door het jaar A), pastor Henri Egging,  

opname in de Peterus & Pauluskerk te Maassluis. 
Met zang door Wendy van den Bogaert en Koen van Leeuwen (leden van 

Intermezzo), o.l.v.Peter Bergmans; begeleiding: Jan Michel; Koekebakker. 
 

 

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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Kies de goede weg ! 

Eucharistieviering op zondag 27 september 2020 
(26e zondag door het jaar A) 

 

Openingslied: Wij zoeken U als wij samen komen 

Wij zoeken U als wij samen komen,  
hopen dat Gij aanwezig zijt,  
hopen dat het er eens van zal komen:  
mensen in vrede vandaag en altijd. 
 
Wij horen U in oude woorden, 
hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 
Wij breken brood en delen het samen, 
hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op hem gaan gelijken 
die ons dit teken als spijs achterliet. 
 
Wij vragen U om behoud en zegen, 
hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
Geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 
 

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. 
 

Wij zijn naar deze kerk gekomen, of hebben afgestemd op het YouTube-
kanaal, om ons tot God te keren. Hij roept ons op om eerlijk te leven en zo 
de weg van de vrede te kiezen. 
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Wij zijn echter mensen die niet alleen het goede doen, maar soms ook 
verkeerde keuzes maken. Wij zeggen wel eens ‘nee’ tegen wat goed is. 
Wij hebben bijvoorbeeld wel eens moeite met de inperking door corona-
maatregelen. 

Maar wij krijgen vandaag de boodschap dat wij ons altijd om kunnen 
keren naar wat onze samenleving opbouwt. Jezus gaat ons voor op die weg 

en Hij voedt ons met zijn eigen leven. 

 
Schuldbelijdenis: Heer, ontferm U over ons (Sela) 

(Tekst en muziek: Graham Kendrick; oorspr. titel: Lord, have mercy; 
Ned. tekst: A. Mulder/JmeO) 

Keren wij ons tot de barmhartige God 
en vragen wij om ontferming en vergeving… 
 
Heer, ontferm U over ons. Kom, en heel ons land. 

Reinig met uw vuur, raak ons nu aan. 
Wij buigen neer en roepen tot U, Heer: 
O Heer, ontferm U over ons. O 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: Gloria de la Messe des Espelugues 

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! 

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. 
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! 

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; 
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! 
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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 de God de Vader. Amen. 

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! 

 

Gebed 

Heer, Gij spoort ons aan 
de wegen te betreden die recht naar U toeleiden. 
Wij willen wel het goede, 
maar missen vaak de kracht 
om ons af te wenden van het kwaad. 
Breng ons tot inkeer; 
geef dat wij onszelf niet beter achten dan de anderen 
en tegenover iedereen rechtvaardig zijn. 
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 Ezechiël (18, 25-28) 

Dit zegt de Heer: 
“Gij beweert: De weg van de Heer is niet recht! 
Huis van Israël, luister toch! 
Zou het werkelijk míjn weg zijn, die niet recht is? 
Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht? 
Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert 
en kwaad gaat doen, dan zal hij daaraan sterven, 
sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft. 
En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert 
en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd, 
dan zal hij in leven blijven. 
Als hij tot inzicht komt 
en zich afkeert van zijn slechte daden, 
dan blijft hij zeker leven, dan zal hij niet sterven.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Antwoordpsalm: psalm 25 (The Psalm Project) 

Lord, to You my soul is lifted, let me never be ashamed. 
Look at me in your forgiveness, for the honor of your name. 

Chorus: 
Guard my soul and rescue me. On your path I humbly follow. 
Save me from my enemies. Se me, feel my pain and sorrow. 
 
Turn to me in grace and mercy, as I suffer all alone. 
Take away my sin and sadness, al the trouble I have known. 

Chorus: 
You alone are fair and just, You will honor and protect me. 
In your goodness I will trust. On your people Lord, have ,mercy. 

 

Vertaling: 

Heer, tot U wordt mijn ziel verheven, laat mij nooit worden beschaamd. 
Kijk naar mij in uw vergeving, ter ere van uw naam. 

Refrein: 
Bescherm mijn ziel en redt mij. Nederig volg ik uw pad. 
Red mij van mijn vijanden. Zie mij, voel mijn pijn en verdriet. 
 
Wend U tot mij in genade en barmhartigheid, daar ik helemaal alleen lijd. 
Neem mijn zonde en verdriet weg, alle problemen die ik heb gekend. 

Refrein: 
U Alleen bent eerlijk en rechtvaardig, U zult mij eren en beschermen. 
Op Uw goedheid zal ik vertrouwen. Heer, heb medelijden met uw volk. 

 

Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Filippenzen (2, 1-11) 

Broeders en zusters, 
als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging 
iets vermogen, 
als gemeenschap van Geest, 
als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, 
maakt dan mijn vreugde volkomen 
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door uw eenheid van denken, 
uw eenheid in de liefde, 
uw saamhorigheid en eensgezindheid. 
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, 
maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. 
Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, 
maar liever die van zijn naasten. 
Die gezindheid moet onder u heersen 
welke Christus Jezus bezielde: 
Hij die bestond in goddelijke majesteit 
heeft zich niet willen vastklampen 
aan de gelijkheid met God. 
Hij heeft zichzelf ontledigd 
en het bestaan van een slaaf op zich genomen. 
Hij is aan de mensen gelijk geworden. 
En als mens verschenen 
heeft Hij zich vernederd 
door gehoorzaam te worden tot de dood, 
tot de dood aan een kruis. 
Daarom heeft God Hem hoog verheven 
en Hem de Naam verleend, 
die boven alle namen is. 
Opdat bij het noemen van zijn Naam 
zich iedere knie zou buigen 
in de hemel, op aarde en onder de aarde, 
en iedere tong zou belijden 
tot eer van God, de Vader: 
Jezus Christus is de Heer. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Alleluiavers: Geest en leven zijn uw Woord (Alleluja 11) 

Alleluja, alleluja, alleluja  

Geest en leven zij Uw Woord o Heer, alleluja! 

Alleluja, alleluja, alleluja  
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Evangelie: volgens Matteüs (21, 28-32) 

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: 
“Wat denkt ge van het volgende? 
Een man had twee zonen. 
Hij ging naar de eerste toe en zei: 
Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed vader, antwoordde 
deze, maar hij deed het niet. 
Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. 
Deze antwoordde: Neen, ik wil niet, 
maar later kreeg hij spijt en ging toch. 
Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?” 
Zij antwoordden: “De laatste.” 
Toen zei Jezus hun: 
“Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen 
gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. 
Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; 
toch hebt gij hem geen geloof geschonken, 
terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen 
hem wel geloof schonken. 
Maar zelfs, nadat ge dit had gezien, 
zijt ge toch niet tot inkeer gekomen 
en hebt ge hem geen geloof geschonken.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Acclamatie: Uw woorden, Heer, zijn geest en leven 

Uw woorden Her zijn Geest en leven, Gij hebt woorden van eeuwig leven! 
 

Korte overweging 

‘Kies de goede weg’, houdt de profeet Ezechiël ons in de eerste lezing 
voor, ‘anders loopt het nog eens slecht met je af’. En aan het eind van de 
Evangelie-lezing verwijt Jezus de schriftgeleerden en oudsten hun 
ongeloof. Het zijn strenge vermaningen. 
De parabel die Jezus in het Evangelie vertelt, lijkt dit te bevestigen. Maar 
ik denk dat het ‘nee’ van die tweede zoon ook een positieve betekenis 
heeft. Want in onze levensloop zeggen wij vaker ‘nee’: als puber 
bijvoorbeeld. 
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‘Nee’-zeggen doen wij ook wel eens bij sommige corona-maatregelen. Wij 
hebben er een weerzin tegen, omdat ze ons leven inperken. Maar als de 
irritatie is uitgesproken, kun je ook aanvaarden dat het toch nodig is. 
Zoiets geldt ook voor het samengaan van geloofsgemeenschappen met 
elkaar. Eerst willen wij dat liever niet, omdat dan iets van de eigen 
vertrouwde sfeer verloren kan gaan. Maar gaandeweg kun je ontdekken 
dat het ook prettig is om krachten te bundelen en elkaar te inspireren. 

De hogepriesters en oudsten in het Evangelie zeiden uitdrukkelijk ‘ja’ 
tegen het geloof van hun voorouders. Maar Jezus spreekt hen vermanend 
toe, vanwege hun oordeel over anderen, die zij als zondaars beschouwden 
En hoe vaak gebeurt het ons niet zelf: dat wij ons oordeel over anderen 
vooraf al klaar hebben? Of dat wij onkritisch zijn tegenover onszelf? 
Vooroordelen zijn geen goede basis om goed met elkaar samen te leven, 
en om samen te gaan als geloofsgemeenschappen. 

Om werkelijk harmonie te vinden, is iets anders nodig. Wij hoorden erover 
in  psalm 25, een lied van verlangen. Om werkelijk vrede te vinden – vrede 
in jezelf, vrede met de ander en vrede met God – moet je je kunnen 
toevertrouwen en je laten leiden.  
Dat kan en mag tijd kosten, waarin je de ander leert kennen en ook jezelf 
kwetsbaar durft op te gaan stellen. Daarom is het ook zo jammer dat wij in 
deze corona-crisis op een afstand moeten blijven van elkaar. 

Het is goed als een mens zijn of haar koers kan bijstellen en van houding 
kan veranderen. Daarom mag je je ook niet beroepen op wat je vroeger 
gedaan hebt. Wat echt telt is dat je nú rechtvaardig leeft. Iedereen krijgt 
een nieuwe kans.... om kritisch naar zichzelf te kijken. 
De terugkerende ballingen, tot wie Ezechiël spreekt, verwijten God dat 
zijn weg niet recht is. Zij schuiven de schuld van alles wat fout gaat op de 
vorige generaties. Daardoor kunnen ze geen zicht krijgen op hun eigen 
kronkelweg. 

Maar wie zelfkritiek niet schuwt en goede wegen gaat: die zal waarachtig 
leven! Soms kunnen juist mensen die tegenslag hebben doorgemaakt, een 
innerlijke kracht uitstralen. Zou Jezus daarom zo vaak omgegaan zijn met 
tollenaars, ontuchtige vrouwen en ander ongeregeld volk? 
Waar het om gaat is: dat je weg van de vrede gaat. Dan worden 
vastgeroeste verhoudingen op zijn kop gezet. Aanzien of status tellen niet 
meer, maar wel dat iedereen gezien en aanvaard is. Daarover spreekt 



- 9 - 
 

Paulus in de tweede lezing. 
Laten wij daar van blijven dromen: dat vreemden vrienden worden, 
vooroordelen worden afgebroken en muren worden geslecht. 
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 Kyrie (Taizé, Kyrie 21) 

In een wereld waarin goed en kwaad, 
recht en onrecht naast elkaar bestaan, 
bidden wij God om vrede… 
 
Voor alle christengelovigen 
en voor wie leiding geven aan de geloofsgemeenschap: 
dat wij ons inzetten voor allen 
die zich niet staande kunnen houden. 
Laat ons bidden… 

Kyrië eleison, Christe eleison 
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Voor wie verantwoordelijkheid dragen in de samenleving: 
dat zij opkomen voor het welzijn van mensen; 
dat zij zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid. 
Laat ons bidden… 

Kyrië eleison, Christe eleison 

 
voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, 
zoekend naar een plek van ontferming: 
dat er een vredevolle oplossing mag komen; 
dat er toekomst en perspectief ontstaat. 
Laat ons bidden… 

Kyrië eleison, Christe eleison 

 
Voor alle mensen die wereldwijd 
slachtoffer zijn van het coronavirus 
en voor allen die patiënten met hun zorg 
en deskundigheid begeleiden. 
Laat ons bidden... 

Kyrië eleison, Christe eleison 

 
(Eigen intenties) 
 

Dat alles, trouwe en nabije God, leggen wij aan U voor. 
Hoor ons gebed, wijs ons de goede weg. 
Geef richting aan ons bestaan. 
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, 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.  
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Offerandelied: Samen eten wij (Sela) 

Tekst en muziek: Peter Dijkstra, Adrian Roest 

Wij nemen aan de tafel plaats met ieder die gelooft.  
U maakt dat wij één lichaam zijn met Jezus als ons hoofd.  
 
Hier deelt U ons vrijgevig uit; het brood, de beker wijn.  
U breekt en schenkt Uzelf aan ons, wil onze maaltijd zijn.  
 
Refrein: Samen eten wij, samen delen wij. Er is brood voor iedereen.  
  Proef de liefde, wij zijn welkom. Hier aan tafel zijn wij één. 
 
Wij willen zoals Jezus zijn, veranderd naar Zijn beeld;  
een lichaam dat ruimhartig geeft, het goede leven deelt. 

Refrein 2x 
 

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, om in te gaan op uw verzoek 
hebben wij deze gaven samengebracht. 
Aanvaard ze als een uitdrukking van eenheid, 
van vreugde en saamhorigheid, 
van de gezindheid die onder ons moet heersen. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 

Prefatie (II van de zondagen) 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal  bewaren. 

Verheft uw hart. 
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Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en 
overal door Jezus Christus onze Heer. 

Die met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit de 
maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de dood die eeuwig 
duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven, tot in eeuwigheid. 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw 
troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden: 

 

Heilig (V4) 

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

 

Eucharistisch gebed V 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, 
onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. 
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten 
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de 
zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om 
Hem. 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht 
van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw 
veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de 
wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft 
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Hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar U, God, 
zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan 
zijn leerlingen gegeven met de woorden:  

 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM 
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak 
de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 

 
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 

WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 
DIT IS MIJN BLOED 

DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN 
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Redder van de wereld, bevrijd ons, 
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. 
(GvL 307) 

 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze 
Heer; zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis 
en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende 
brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn 
komst in heerlijkheid. 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, 
verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons 
elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 
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Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes 
en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. 

Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in 
ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. 

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met 
de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw 
heiligen; samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben 
gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en 
brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze 
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en 
tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 
geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij gesteund door Uw barmhartigheid, 
altijd vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle angst en onrust. 
Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, 
de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. 
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Vredesgebed en vredewens 

In een wereld vol onenigheid, 
van ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen, 
bidden wij om harmonie en vrede… 
 
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 (V5) 

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 

Als wij deelnemen aan deze Maaltijd, 
om Hem te ontvangen 
die zijn leven gebroken en gedeeld heeft, 
zal ook in ons deze gezindheid groeien. 
Zo worden wij tot het ene Lichaam van Christus. 
 
Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
maar spréék en ik zal gezond worden… 
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Gebed bij de ‘geestelijke communie’ 

Mijn Jezus, 
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. 
Ik bemin U en verlang naar U. 
Kom in mijn hart. 
Ik omhels U, verlaat mij nooit meer. 

 

Communielied: Heer, wijs mij uw weg (Sela) 

(Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt.) 

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
  

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 
 

Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.  

 

Gebed na de communie 

Gij zijt de gastheer, God, 
die ongevraagd ons toch genodigd hebt, 
en een te meer uw liefde hebt betoond. 
Laat ons nooit vergeten 
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dat Gij geen verkwikking brengt 
aan wie leeft in zelfgenoegzaamheid, 
maar dat Gij hen verheft 
die hun heil van U alleen verwachten. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 
Zending en zegen 

Laten wij dan van hier gaan, 
gesterkt door het voorbeeld van onze Heer zelf. 
Hij heeft zich radicaal gekeerd naar het leven. 
En Hij roept ons op om Hem te volgen in het goede spoor: 
niet door ‘ja’ te zeggen, maar door ‘ja’ te doen. 
Laten wij daartoe op weg gaan 
en – ondanks de noodzakelijke corona-maatregelen -  
onze creativiteit gebruiken om mensen ‘op afstand’ nabij te zijn. 

 
De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren. 

 
Heer, zuiver uw gelovigen naar hart en geest; 
breng hen tot inkeer, 
schenk hen kracht 
om aan de begeerten van het kwaad te weerstaan 
en laat hen uw weldoende aanwezigheid 
voortdurend ervaren. 
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
Zegene u de almachtige God, 
Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen. 

 

Slotlied: Mag ik jou tot zegen zijn 

Tekst en muziek: Anneke van Dijk-Quist. © 2019 Stichting Sela Music 

Mag ik jou tot zegen zijn, naast je lopen op de reis? 
Samen achter Jezus aan, gaan waar Hij ons wijst. 
Laat ons delen in zijn liefde, voor elkaar de minste zijn. 
Met elkaar het leven vieren, uitzien naar het koninkrijk.  
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Mag ik jou tot zegen zijn, jou aanvaarden zoals Hij? 
Zoeken naar verbondenheid, dwars door alle strijd. 
Laat ons wijze woorden spreken, zwijgen als dat nodig is. 
Met elkaar een voorbeeld geven, leven als getuigenis. 
 

Laten wij tot zegen zijn voor de mensen om ons heen. 
Vol van liefde zoals Hij, open en gastvrij. 
Laat ons delen, laat ons geven, geven wat de ander mist. 
Elke stap is vol van leven, omdat Jezus bij ons is.  

 

 

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. 


