
PAROCHIE DE GOEDE HERDER 

Door de Geest naar de woestijn geleid 
Eucharistieviering op zondag 21 februari 2021 

(1e zondag in de Veertigdagentijd B) 

 

Voorganger: pastor Henri Egging 

Organist en cantor: Bas van Houte 

Locatie: St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans basiliek 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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  
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Door de Geest naar de woestijn geleid 

Eucharistieviering op zondag 21 februari 2021 

(1e zondag in de Veertigdagentijd B) 

 

Introïtus: Invocabit me 

Invocabit me, 

et ego exaudiam eum: 

eripiam eum, 

et glorificabo eum: 

longitudine dierum 

adimplebo eum. 

Qui habitat 

in auditorio Altissimi, 

in protectione Dei caeli 

commorabitur. 

Wanneer mijn dienaar Mij aanroept, 

geef Ik gehoor. 

Ik zal hem redden 

en hem aanzien verlenen; 

een lang leven 

zal Ik hem schenken. 

Wie in de schutse van de 

Allerhoogste woont, 

zal verwijlen onder de bescherming 

van de God des hemels. 

 

Openingslied: De Heer zal ons bevrijden ( GvL 588) 

1. De Heer zal ons bevrijden, 

Hij neemt ons leven aan 

voor nu en alle tijden, 

dat wij in vrede gaan. 

Hij zegt: Ik zal verhoren 

wie roept en mij verwacht, 

zijn naam gaat niet verloren 

in 't holle van de nacht. 

2. Door vasten en versterving, 

door water en woestijn, 

geleidt ons zijn ontferming 

en voert ons aan het eind 

de gouden straten binnen 

en door de gouden poort, 

zo laat ons Gode dienen 

en vragen naar zijn Woord! 
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3. Heer boven alle machten, 

Gij hebt u steeds ontfermd - 

wees thans ook weer indachtig 

uw schepping onbeschermd. 

De wereld gaat te gronde, 

gedenk uw mens, o God! 

En red ons van de zonden 

en red ons van de dood. 

4. Zij die naar vrede vragen 

zijn nauwelijks in tel, 

behoed hun levensdagen, 

o God van Israël! 

Tot u heeft zich verheven 

de stem van Abels bloed, 

het roept om de Messias, 

dat Hij nu komen moet. 

5. Mijn ogen zijn gevestigd 

op God of die mij redt. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 

heb ik op Hem gezet. 

Kan ik de nacht verduren 

waarin Gij verre zijt? 

Gij zult mijn gangen sturen 

in 't duister van de tijd. 

 

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. 

Veertig dagen worden wij teruggeworpen op onszelf en op elkaar. 

En vandaag worden wij uitgedaagd om een nieuw begin te maken. 

God maakt een nieuw begin met de mensen, 

horen wij in de eerste lezing, in het verhaal van Noach. 

Nooit meer zal de aarde door een vloed verwoest worden. 

Nooit meer? Maar al die rampen in de wereld dan? 
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En het onrecht, de oorlog en terreur in de wereld? 

En de corona-pandemie? 

De regenboog is het teken dat God 

voorgoed een nieuw begin met ons wil maken. 

En wij horen hoe Jezus de woestijn in ging, veertig dagen lang, 

om elke verleiding te weerstaan die Hem ervan kon afhouden 

om een nieuw begin te maken. 

 

Voorwoord over de Vastenactie 

Vandaag vieren we de eerste zondag van de Veertigdagentijd. 

Een tijd waarin we ons voorbereiden op de Goede Week en het Paasfeest. 

Een tijd waarin we ons bezinnen, en de 7 werken van barmhartigheid 

één voor één tot ons laten doordringen. 

In dit kader vragen Vastenactie en Kerk in Actie onze aandacht 

voor een betere toekomst voor mensen in de knel. 

Vastenactie zet zich in voor een betere toekomst voor jongeren. 

Basisonderwijs is niet voldoende om een goede toekomst op te bouwen. 

Door voortgezet beroepsonderwijs hier en in de Derde Wereld te steunen, 

geven we jonge mensen een echte kans om er iets van te maken. 

In het kader van het eerste werk van barmhartigheid, 

‘Ik was ziek en jullie hebben Mij bezocht’ 

 ondersteunt Kerk in Actie een project in Moldavië, 

waar jongeren eenzame en zieke ouderen bezoeken. 

Op de websites van de deelgemeenschappen in Schiedam, Vlaardingen en 

Maassluis vindt u informatie over de acties in de vastentijd en de 

mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het werk van Vastenactie en 

Kerk in Actie. 

 

Schuldbelijdenis 

Wij staan voor God en vragen Hem om vergeving, 

opdat ook wij zelf de ander kunnen vergeven… 

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. 
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Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven 

en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 

 

Kyrie eleison (Heer, ontferm U) 

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. 

 

Gebed 

Almachtige God, 

leer ons in deze veertigdagentijd 

met meer toeleg en vroomheid het evangelie te beleven 

en beter te begrijpen dat wij niet leven van brood alleen, 

maar van elk woord dat Gij ook spreekt in deze tijd. 

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 boek Genesis (9, 8-15) 

Dit zei God tot Noach en zijn zonen: 

“Nu ga Ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht 

en met alle levende wezens die bij u zijn, 

met de vogels en de viervoetige dieren, 

met alle dieren van de aarde die bij u zijn, 

met al wat uit de ark is gekomen, 

al het gedierte van de aarde. 

Ik ga met u een verbond aan 

dat nooit meer enig levend wezen 

door het water van de vloed zal worden uitgeroeid 

en dat er zich nooit meer 

een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.” 

En God zei: 

“Dit is het teken van het verbond 

dat Ik instel tussen Mij en u 

en alle levende wezens die bij u zijn, 

voor alle geslachten. 

Ik zet mijn boog in de wolken; 
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die zal het teken zijn van het verbond 

tussen Mij en de aarde. 

Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak 

en de boog in de wolken zichtbaar wordt, 

dan zal Ik denken aan het verbond tussen Mij en u 

en alle levende wezens; alles wat leven heeft. 

De wateren zullen nooit meer zwellen 

tot een vloed om al wat leeft te verdelgen.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Graduale: Angelis suis 

Angelis suis mandavit de te, 

ut costodiant te in omnibus viis tuis. 

In manibus portabunt te, 

ne unquam offendas 

ad lapidem pedem tuum. 

Hij heeft zijn engelen last gegeven, 

op al uw wegen u te bewaken. 

Zij zullen u op hun handen dragen, 

opdat gij uw voet niet stoot 

aan een steen. 

 

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de apostel Petrus (3, 18-22) 

Broeders en zusters, 

Christus is eens voor al gestorven voor de zonden 

– de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen – 

om ons tot God te brengen. 

Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de geest. 

Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker, 

die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde, 

weerspannig waren geweest, terwijl God in zijn lankmoedigheid geduld 

oefende. In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen, 

behouden te midden van het water. 

Dit was een voorafbeelding van het doopwater waardoor gij nu gered 

wordt. De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, 

maar de verbintenis met God van een goed geweten, 

krachtens de opstanding van Jezus Christus, 

die ten hemel gevaren, zetelt aan Gods rechterhand, 

nadat engelen en machten en krachten 

aan Hem onderworpen zijn. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tractus: Qui habitat 

Qui habitat 

in adiutorio Altissimi, 

in protectione Dei caeli 

commorabitur. 

Dicet Domino: 

Susceptor meus es, 

et refugium meum, 

Deus meus: 

sperabo in eum. 

Quoniam ipse liberavit me 

de laqueo venantium, 

et a verbo aspero. 

Scapulis suis 

obumbrabit tibi, 

et sub pennis eius 

sperabis 

Scuto circumdabit te 

veritas eius: 

non timebis 

a timore nocturno. 

A sagitta volante per diem, 

a negotio perambulante 

in tenebris, a ruina 

et daemonio meridiano. 

 

Cadent a latere tuo miller, 

et decem millia a dextris tuis: 

tibi autem non appropinquabit. 

Wie in de schutse 

van de Allerhoogste woont, 

zal verwijlen onder de bescherming 

van de God des hemels 

Hij zal zeggen tot de Heer: 

mijn helper zijt Gij 

en mijn toevlucht, 

mijn God; 

op Hem zal ik vertrouwen, 

Want Hij heeft mij bevrijd 

uit de strik der jagers 

en van een schamper woord. 

Met zijn vleugels 

zal Hij u beschermen 

en onder zijn wieken 

zult gij vertrouwen. 

Met zijn schild 

zal zijn trouw u omgeven; 

gij zult niet vrezen voor de 

verschrikking van de nacht. 

Noch voor een pijl die vliegt 

overdag, 

voor de onrust die waart 

in het donker, voor de ondergang en 

de duivel van het middaguur. 

Al vallen er duizend aan uw zijde 

en tienduizend aan uw rechterhand, 

u zal het niet raken. 

Quoniam Angelis suis 

mandavit de te, 

ut custodiant te 

in omnibus viis tuis. 

In manibus portabunt te, 

ne unquam offendas 

ad lapidem pedem tuum. 

Want aan zijn engelen 

heeft Hij last gegeven, 

op al uw wegen 

u te bewaken. 

Zij zullen u op hun handen dragen, 

opdat gij uw voet 

niet stoot aan een steen. 
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Super aspidem et basiliscum 

ambulabis, et consulcabis 

leonem et draconem. 

Quoiniam in me speravit, 

liberabo eum: 

protegam eum, 

quoniam cognovit nomen meum. 

Invocabit me, 

et ego exaudiam eum 

cum ipso sum in tribulatione. 

Eripiam eum, et glorificatio eum: 

longitudine dierum 

ad implebo eum, 

et ostendam illi salutare meum. 

Op adder en koningsslang 

zult gij treden, en vertrappen 

leeuw en draak. 

Omdat hij op Mij heeft vertrouwd, 

zal ik hem redden; 

hem beschermen, 

omdat hij mijn Naam kent. 

Hij zal Mij aanroepen 

en Ik zal hem verhoren, 

Ik ben met Hem in de nood. 

Ik zal hem redden en verheerlijken; 

met lengte van dagen 

zal Ik hem verzadigen 

en tonen zal Ik hem mijn heil. 

 

Evangelie: volgens Marcus (1, 12-15) 

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. 

Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, 

terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. 

Hij verbleef bij de wilde dieren 

en de engelen bewezen Hem hun diensten. 

Nadat Johannes was gevangen genomen 

ging Jezus naar Galilea 

en verkondigde Gods Blijde Boodschap. 

Hij zei: 

“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; 

bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Overweging 

Net als Jezus was Noach in een woestijn terechtgekomen. Niet een van 

droogte en hitte, maar van water dat alle leven wegvaagt. Noach dobberde 

op dat water, om te overleven. Het is een verhaal dat verteld wordt om de 

belofte van God te laten klinken. 

Wij mensen realiseren ons met enige regelmaat dat we kwetsbaar zijn. De 

angst om door rampen getroffen te worden is van alle tijden. En in deze 
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tijd maken wij dat heel nadrukkelijk mee met de corona-pandemie. Daar is 

dit verhaal tegenin geschreven: over redding uit de nood. 

Daarom zegt Petrus, in de tweede lezing, dat de ‘grote vloed’ een 

voorafbeelding is van het doopwater. God belooft dat Hij trouw zal blijven 

aan wat Hij heeft geschapen. Zie de regenboog, en telkens als je die ziet: 

denk dan aan God die zijn schepping niet los zal laten. Al lijkt het leven 

voor velen zo vaak op overleven, als in een woestijn. 

Jezus wordt de woestijn in gedreven. Daar begint het evangelie mee 

vandaag. Nog maar net had hij het doopsel ontvangen van Johannes in de 

Jordaan, de hemel was opengescheurd en de Geest was als een duif op 

Hem neergedaald. Het is allemaal nog maar net gebeurd, of Jezus wordt de 

woestijn in gejaagd, door diezelfde Geest. 

De woestijn is: dor land, zonder schaduw, zonder veel water; weerbarstig 

bestaan; een strijd om te overleven. Je wilt er niet blijven, maar soms moet 

je er doorheen om in beter land te komen. Ook twijfel hoort bij de 

woestijn, als het goede land ver weg en onbereikbaar lijkt. 

Het evangelie volgens Marcus opent met een citaat uit de profeet Jesaja: 

‘Een stem roept in de woestijn, maakt recht de weg van de Heer’. God 

roept zijn mensen de woestijn in: opdat het een bewoonbare plaats wordt. 

Ontgin de aarde opdat het land tot bloei kan komen en niet langer woestijn 

is. 

Zie waar de woestijn is in onze dagen; waar onze steden woestijnen van 

beton zijn; waar armoede mensen afhoudt van geluk. Maak de aarde daar 

bewoonbaar waar mensen zich opgesloten voelen in armoede, in ziekte, in 

corona, in verdriet. Trek de woestijn in, om ooit in goed land uit te komen. 

Door de Geest gedreven ging Jezus de woestijn in. Net zoals Gods volk 

ooit veertig jaar; was Jezus er veertig dagen. Hij werd er door satan op de 

proef gesteld, of hij niet verleid kon worden tot het recht van de sterkste. 

Want Jezus was sterk. Johannes de Doper had het gezegd: na mij komt een 

die sterker is dan ik. Er is kracht nodig om je roeping te volbrengen. Maar 

het gaat er om op te komen voor de zwaksten. 

Jezus kwam de woestijn uit en ging naar het half-heidense Galilea, waar 

hij vandaan kwam. Daar viel niet veel van te verwachten. En juist daar 

begint Jezus met zijn verkondiging; en daar zoekt Hij ook zijn eerste 

leerlingen. 

‘Bekeer je’, zegt Jezus. En Hij zegt dat niet tegen mensen die de dienst 

uitmaken, maar tegen mensen die niet veel in te brengen hebben. Hun 
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bekering houdt in dat zij hun moedeloosheid vaarwel zeggen. Dat zij hun 

hoofden opheffen, dat zij hoop durven koesteren, en weer ergens in gaan 

geloven. Dat is ook een bemoediging voor ieder die getroffen is door de 

corona-crisis, die alleen zit, of die een dierbare heeft verloren. 

Mogen wij dan, in het spoor van Jezus, de Geest vinden om woestijn om te 

vormen tot goed land, waar wij ook maar kunnen. En met Noach mogen 

wij weten dat God ons niet zal overleveren aan de chaos, maar dat Hij ons 

dragen wil. Hij laat ons niet los, dat heeft Hij beloofd. 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 

Bidden wij tot God, onze Vader, 

die wil dat wij ons bekeren en geloven in de Blijde Boodschap… 

 

Voor degenen die zich voorbereiden op het doopsel: 

dat zij groeien in verbondenheid met Christus 

en vertrouwd worden met zijn Kerk. 

Laat ons bidden… 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Voor mensen die van huis en haard hebben moeten vluchten: 

dat zij gastvrij ontvangen worden, een veilig thuis vinden 

en een nieuw bestaan kunnen opbouwen. 

Laat ons bidden… 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Voor bevolkingsgroepen, op zo veel plaatsen in de wereld, 

die arm zijn en uitgebuit worden: 

dat mensen zich hun lot aantrekken, 

opdat hen recht gedaan wordt. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Voor het goede werk van Vastenactie en Kerk in Actie: 

dat zij armoede en uitzichtloosheid kunnen bestrijden 

door voor jonge mensen beroepsonderwijs mogelijk te maken 

en voor zieke ouderen dat zij door jongeren worden bezocht.  

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Voor onze geloofsgemeenschap: 

dat wij ons in deze Veertigdagentijd bekeren 

en groeien in deelname aan het Paasmysterie. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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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) 

 

Heer God, U alleen moeten wij aanbidden, U alleen dienen. 

Geef ons de kracht alle bekoringen te weerstaan, 

zodat het kwaad in ons geen kans krijgt. 

Door Jezus 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 bank-

rekening van uw deelgemeenschap. U kunt uw bijdrage ook digitaal 

overmaken via de GIVT-app op uw mobiele telefoon. 

Informatie vindt u op de website van de parochie of van uw 

geloofsgemeenschap. 

 

Offertorium: Scapulis suis 

Scapulis suis 

obumbrabit tibi Dominus, 

et sub pennis eius 

sperabis: 

scuto circumdabit te 

veritas eius. 

Met zijn vleugels 

zal de Heer u beschermen, 

en onder zijn wieken 

zult gij vertrouwen; 

met een schild 

zal zijn trouw u omgeven. 

 

Bereiding van de gaven 

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door 

God, de almachtige Vader.  
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Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 

tot lof en eer van zijn naam, 

tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 

 

Gebed over de gaven 

Heer, wij brengen U de vruchten van de aarde 

die Gij ons geschonken hebt. 

Laat deze gaven het teken worden 

van het verbond dat Gij met ons zijt aangegaan 

in Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Prefatie ‘De bekoring van de Heer’ 

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. 

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 Christus onze Heer. 

Veertig dagen heeft Hij gevast en door zijn voorbeeld deze tijd van boete 

geheiligd. Alle listen van de verleider heeft Hij weerstaan en ons geleerd 

de macht van het kwaad te overwinnen, om het paasmysterie met een 

zuiver hart te vieren en eenmaal naar het eeuwig paasfeest op te gaan. 

Daarom, met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij zolang er 

woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde: 

 

Sanctus (Heilig) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Heilig, heilig, heilig de Heer, 

Dominus, Deus sabaoth. de God der hemelse machten. 

Pleni sunt caeli et terra Vol zijn hemel en aarde 

gloria tua. van uw heerlijkheid. 

Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge. 
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Benedictus qui venit Gezegend Hij die komt 

in nomine Domini. in de naam des Heren. 

Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed VIII 

U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus uw 

Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen redt, 

de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons wordt 

aangeboden. 

God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend, hebt Gij 

ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij overgeleverd tot in de 

dood, opdat wij ons tot U bekeren en elkander beminnen. 

Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en 

vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, nu wij 

de opdracht van uw Zoon vervullen. 

Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij tijdens 

de maaltijd brood in zijn handen, dankte en zegende U, brak het brood en 

gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 

 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw liefde, 

vol ontferming, reikte de beker over 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. 
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Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij 

de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 

Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde nagelaten. 

Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij U aan, wat 

Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen verzoening. 

Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw Zoon en 

schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest verwijderen 

wat scheiding brengt. 

Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, onze paus en 

Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw volk. 

Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en 

tot instrument van uw vrede. 

Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met de 

heilige Maagd en Moeder van God, Maria, met de heilige Jozef, haar 

bruidegom, en met alle heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle 

rangen en standen, van alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te 

vieren tot een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld  die vervuld is 

van uw vrede. Door 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, 
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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 

‘De tijd is vervuld, het Rijk Gods is nabij’: 

zó wordt het goede nieuws verkondigd. 

Wij hopen en bidden dat het wáár wordt: 

 

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. 

 

Agnus Dei (Lam Gods) 

Agnus Dei, Lam Gods, 

qui tollis peccata mundi dat wegneemt de zonden der wereld, 

miserere nobis. ontferm U over ons. 

Agnus Dei, Lam Gods, 

qui tollis peccata mundi dat wegneemt de zonden der wereld, 

miserere nobis. ontferm U over ons. 

Agnus Dei, Lam Gods, 

qui tollis peccata mundi dat wegneemt de zonden der wereld, 

dona nobis pacem, geef ons de vrede. 
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Uitnodiging tot de communie 

Verzameld rondom deze éne Tafel 

weten wij ons verbonden met elkaar 

en worden wij uitgenodigd deel te hebben 

aan het verbond met God. 

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. 

 

Communio: Scapulis suis 

Scapulis suis 

obumbrabit tibi, 

et sub pennis eius 

sperabis: 

scuto circumdabit te 

veritas eius. 

Met zijn vleugels 

zal Hij u beschermen, 

en onder zijn wieken 

zult gij vertrouwen; 

met een schild 

zal zijn trouw u omgeven. 

 

Communielied: Een mens te zijn op aarde ( GvL 432) 

1. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

is leven van genade buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden die opgeschreven staan, 

en net als Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan. 

2. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

is komen uit het water en staan in de woestijn, 

geen god onder de goden, geen engel en geen dier, 

een levende, een dode, een mens in wind en vuur. 
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3. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 

4. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, Gods Woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 

 

Gebed na de communie 

Heer, Gij hebt uw volk in de woestijn geleid 

om het te louteren in de beproeving. 

Gij hebt het gevoed met brood uit de hemel. 

Bevestig ook ons in trouw aan U, 

schenk ons nieuwe levenskracht 

en voer ons binnen in het paasmysterie 

van Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

Zending en zegen 

Wij gaan nu van hier, gesterkt en gevoed 

door de ontmoeting met elkaar en met de eeuwige God. 

Wij gaan van hier met de belofte dat God met ons 

een nieuw begin wil maken, voor altijd. 

God zal ons bijstaan, als wij proberen 

– in het voetspoor van Jezus – 

alle verleidingen te weerstaan 

die ons afhouden van de weg naar het leven. 

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

Heer, vervul uw volk met uw zegen 

om al wat schadelijk is te vermijden 

en al wat wenselijk is te  verkrijgen. 

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 (GvL 651) 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 
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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. 

 

 

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. 


