PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Iemand met gezag
Eucharistieviering op zondag 31 januari 2021
(4e zondag door het jaar B)
Voorganger: pastor Melvin Tharsis, SVD
Organist en cantor: Bas van Houte
Locatie: St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans

Voorwoord
Nu wij in onze kerken voorlopig geen mensen kunnen ontvangen vanwege
het corona-virus, zoeken we naar wegen van verbondenheid.
Daarom worden er nu vaker 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

Iemand met gezag
Eucharistieviering op zondag 31 januari 2021
(4e zondag door het jaar B)
Openingstekst
Red ons, Heer onze God;
breng ons bijeen, waar wij ook zijn.
Dan verheerlijken wij uw heilige Naam
en zeggen U dank voor uw glorie.
Openingslied: Psalm 100 (2) (GvL)
Refrein:

Treedt aan! Zegent den Heer!
Dankt Hem met liederen van vreugde!

1.

Juicht den Heer, heel de aarde,
dient den Heer in vreugde,
treedt juichend voor zijn aanschijn.
Refrein
2. Bedenkt: de Heer alleen is God:
Hij maakte ons, wij horen Hem toe,
zijn volk, de kudde die Hij weidt
Refrein
3. Treedt juichend zijn poorten binnen,
zijn voorhof met een feestelijk lied,
belijdt Hem en zegent zijn Naam.
Refrein
4.

Ja, de Heer is goed.
Ja, eeuwig duurt zijn genade:
van geslacht op geslacht zijn trouw.
Refrein
5.

Glorie aan den Vader almachtig,
aan zijn Zoon Jezus Christus, den Heer,
aan den Geest, die woont in ons hart.
Refrein
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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
In het besef dat wij geen gezag bezitten uit eigen kracht,
vragen wij God om ontferming voor onze tekortkomingen:
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
Kyrie / Heer, ontferm U (VIIIe Mis)
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Christe eleison. Christe eleison. Christus, ontferm U. Christus, ontferm U.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Gloria (VIIIe Mis)
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te. Benedicimus Te.
Adoramus Te. Glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.
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Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen
Vertaling:
Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.
Gebed
God, onze Vader,
nooit houdt U op tot ons te spreken
bij monde van uw profeten:
maar in Jezus, uw Zoon,
is uw Woord ons het meest nabij.
Hij bevrijdt ons uit de slavernij van angst en schuld.
Maak ons hart bereid Hem te ontvangen
en laat ons gehoor geven aan zijn boodschap.
Hij 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 het boek Deuteronomium (18, 15-20)
Mozes sprak tot het volk en zei:
“Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God
een profeet doen opstaan, zoals ik dat ben,
naar wie gij moet luisteren.
Gij hebt dat immers bij de Horeb
op de dag van de samenkomst aan de Heer uw God gevraagd.
Toen hebt gij gezegd:
Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen
en dat grote vuur niet meer zien,
anders sterf ik.
De Heer heeft mij toen gezegd:
Zij hebben gelijk.
Ik zal uit hun broeders een profeet doen opstaan
zoals gij dat zijt.
Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen
en hij zal hun alles zeggen wat ik hem opdraag.
En van hem die geen gehoor geeft
aan de woorden, die hij in mijn Naam spreekt,
zal Ik zelf rekenschap vragen.
Is er een profeet, die zich vermeet
in mijn Naam te spreken, zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven,
of die spreekt in de naam van andere goden,
dan moet hij sterven, die profeet.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Lied: “Een smekeling” (GvL Psalm 119 II)
1. Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
leg met uw woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten
Leer mij uw wet, die goed is waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.
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2.

Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

3.

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap, en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Tweede lezing: uit de eerste brief van apostel Paulus aan de Korintiërs
(7, 32-35)
Broeders en zusters,
ik zou willen dat gij zonder zorgen waart.
Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak des Heren,
hoe hij de Heer kan behagen.
Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken
en wil zijn vrouw behagen,
en zijn aandacht is verdeeld.
De vrouw, die geen man meer heeft,
en het ongehuwde meisje,
hebben zorg voor de dingen van de Heer,
om heilig te zijn naar lichaam en geest.
De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen
en zij wil haar man behagen.
Dit alles zeg ik tot uw bestwil,
niet om uw vrijheid aan banden te leggen;
het gaat mij alleen om de eerbaarheid
en om een onverdeelde toewijding aan de Heer.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
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Vers voor het evangelie: Joh. 6, 63b. 68b (GvL 255 )
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. Refrein
Gij hebt woorden van eeuwig leven. Refrein
Evangelie: volgens Marcus (1, 21-28)
In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm,
en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge,
waar Hij als leraar optrad.
De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden,
maar als iemand, die gezag bezit.
Er bevond zich in hun synagoge juist een man,
die in de macht was van een onreine geest
en luid begon te schreeuwen:
“Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen om
ons in het verderf te storten.
Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.”
Jezus voegde hem toe:
“Zwijg stil en ga uit hem weg.”
De onreine geest schudde hem heen en weer,
gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg.
Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen:
“Wat betekent dat toch?
Een nieuwe leer met gezag!
Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.”
Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten
over heel de streek van Galilea.
Woord van de Heer. – Wij danken God
Acclamatie (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!
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Korte overweging
De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want Hij
onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden maar als iemand die gezag
bezit.
Beste zusters en broeders in Jezus Christus, Jezus leerde mensen met
gezag. Want Hij is het woord dat vlees geworden is. Jezus leerde mensen
met gezag, want God heeft aan Jezus alle macht in de hemel en op de
aarde gegeven (Matteüs 28:18). Wij moeten iets van onze Heer Jezus
leren. Hij heeft de macht voor het welzijn van de mensen. Hij bevrijdt een
man die in de macht was van een onreine geest. Het doel van Zijn komst
naar deze wereld is om ons te bevrijden en om ons te redden van onze
zonden. Toen Jezus aan het kruis hing, zeiden de voorbijgangers: “Jij, die
de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red jezelf als je de Zoon van
God bent, en kom van het kruis af.” De hogepriesters, de schriftgeleerden
en de oudsten zeiden: “Anderen heeft Hij gered, zichzelf kan Hij niet
redden. Hij is koning van Israël, laat Hij dan nu van het kruis afkomen en
wij zullen in Hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld, laat
die Hem redden, als Hij Hem mag. Hij heeft toch gezegd: Ik ben de zoon
van God.” Jezus is aan het kruis gestorven om ons te redden. Hij is hier
gekomen om de wil van God te doen. Iedereen die goed naar Jezus luistert,
weet dat Hij Jezus is, en doet alles volgens de leer van Jezus. Luisteren
naar iemand is echt belangrijk. Als wij luisteren naar iemand die zich
eenzaam voelt of pijn heeft, dan leren wij over hun omstandigheden en
spreken wij woorden van troost en besteden wij meer tijd aan die mensen.
Luisteren naar Jezus is echt belangrijk want hij is het Woord dat vlees
geworden is, Hij is de weg, de waarheid en het leven.
Jezus nam Petrus, Johannes en Jakobus mee en Hij ging de berg op om te
bidden.....Uit de wolk klonk een stem: “Dit is mijn uitverkoren Zoon;
Luister naar Hem.” Iedereen die naar Jezus luisterde en deed zoals hij
gezegd heeft, heeft de wonderen ervaren. Tijdens de bruiloft van Kana,
hebben de dienaren alles gedaan, zoals Jezus hen gevraagd had en hebben
ze het wonder ervaren. Meer dan vijfduizend mensen hadden vijf broden
en twee vissen meer dan genoeg om te eten, want de leerlingen hebben
gedaan zoals Jezus hen gevraag had. Alle zieken mensen werden genezen,
want ze hebben naar Jezus geluisterd en ze hebben gedaan zoals Jezus hen
gevraagd had. Wij moeten naar Jezus luisteren want Hij is onze Goede
Herder en wij zijn Zijn kudde. Als Goede Herder, doet Hij alles wat voor
ons goed en veilig is. Amen.
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Geloofsbelijdenis (gezegd)
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
Leggen wij onze gebeden voor aan Hem
die wonderen tot stand brengt door zijn Woord…
Voor een aansprekende verkondiging van het geloof,
opdat veel mensen van harte komen
tot de erkenning van Jezus als onze Verlosser
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg:
dat hun geduldige inzet voor zieken
waardering vindt in onze samenleving.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

-9-

Voor allen die psychisch ziek zijn:
dat zij de moed niet verliezen, maar steun vinden
in de helende nabijheid van hun medemensen.
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor alle mensen wereldwijd
die slachtoffer zijn van het coronavirus,
om solidariteit met degenen die het zwaarst getroffen zijn;
om waardering voor allen die patiënten met hun zorg begeleiden;
om wijsheid bij het nemen van preventiemaatregelen.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
(Eigen intenties)
God, U hebt uw Zoon in ons midden gezonden
om met gezag uw heilzame Woord te spreken.
Leer ons kracht te putten en vreugde te vinden in zijn leer.
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: “God heeft het eerste woord” (GvL 446)
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
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3.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.

4.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

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, met een ootmoedig hart en een oprechte geest
bieden wij U deze gaven aan.
Wij vragen U
dat wij in dit brood en deze wijn uw Zoon erkennen
die ons bewaart in uw liefde,
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
Eucharistisch gebed XII B
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw hand en
Gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor
van uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar U. Hij is de waarheid, geen
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andere waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven dat ons van vreugde
vervult. Wij danken U voor de liefde die Gij ons toedraagt in Jezus
Christus. Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen en prijzen uw
heerlijkheid met dit lied.
Sanctus (VIIIe Mis)
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus, Deus sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

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:
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.
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Verkondigen wij zingend 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
maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes, leer alle
gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maakt hen
trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in
hun vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij
alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar
plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop;
overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de
Maagd en Moeder Gods, met de heilige Jozef haar bruidegom, met uw
apostelen en martelaren en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw
Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en
tot in eeuwigheid.
Amen.
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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
Wanneer wij ons laten leiden door God
en samen leven in harmonie,
dan groeit er vrede onder ons,
in deze vaak zo verdeelde wereld.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’,
let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk;
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
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Agnus Dei (VIIIe Mis)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.

Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.

Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem,

Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

Uitnodiging tot de communie
Telkens als het Brood gebroken wordt en gedeeld
is dat een levensteken van Jezus Christus,
die ons hierin is voorgegaan.
Laten wij het Brood delen
indachtig de levensgave van Jezus aan ons.
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.
Communielied: “Het lied van Gods aanwezigheid” (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.
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2.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

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.

5.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Gebed na de communie
Heer, tot opbouw van uw kerk
hebt Gij ons toegerust met de liefde
die was in Christus Jezus.
Geef dat wij onze gemeenschap opbouwen
met verdraagzaamheid en met geduld;
dat al wat wij doen een hooglied van de liefde wordt.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Zending en zegen
Wij gaan vanaf deze plaats op weg met een zending:
om ons toe te wijden aan de taken die ons zijn toevertrouwd;
om ontvankelijk te worden voor de stem
van mensen om ons heen;
om het Woord van God toe te laten in ons leven.
Dan kunnen wij spreken en handelen met gezag,
Opdat het Rijk van God naderbij komt.
Moge de goede God ons hierbij zegenen…
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De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Moge de Heer u zegenen en u behoeden. Amen.
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn. Amen.
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren
en u zijn vrede schenken. Amen.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen.
Slotlied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw (GvL 565)
1.

Zingt voor de Heer van liefde en trouw
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras dat dankt voor dauw;
alleluja, alleluja.

2.

Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood;
alleluja, alleluja.

3.

Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint;
alleluja, alleluja.

4.

Zingt voor het heil dat komen gaat;
zingt voor de deur die open staat
zingt voor de God die zingen laat;
alleluja, alleluja.
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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 is het aantal deelnemers
van liturgische vieringen beperkt. Daardoor zijn ook de opbrengsten van
de collectes sterk verminderd. Nu het nog niet voor iedereen mogelijk is
om naar de kerk te komen, gaan wij ook weer 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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