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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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‘Ik ben met jullie alle dagen’ 

Eucharistieviering op zondag 28 februari 2021 

(2e zondag in de Veertigdagentijd B) 

 

Introitus Psalm 27, 8 – 9 

Tibi dixit cor meum, quaesivi vultum tuum, vultum tuum,  Domine., 

requiram: ne avertas faciem tuam a me. 

(Naar U gaat mijn hart uit: U wil ik zien; uw gelaat, Heer, wil ik 

aanschouwen. Verberg mij uw aanschijn niet.) 

Intredegezang: Een dubbel-lied van veertig regels (GvL 588, 1,2, 5) 

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! 

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. 
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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. 

 

Voorwoord over de Vastenactie 

Vandaag vieren we de tweede zondag van de Veertigdagentijd. 

Wij bereiden ons voor op de Goede Week en het Paasfeest. 

En wij bezinnen ons op de 7 werken van barmhartigheid. 

In dit kader vragen Vastenactie en Kerk in Actie onze aandacht 

voor een betere toekomst voor mensen in armoede of onrecht. 

Vastenactie zet zich in voor een betere toekomst voor jongeren 

en ondersteunt projecten waardoor in verschillende landen 

ook de meest kwetsbare kinderen onderwijs krijgen. 

In het kader van het tweede werk van barmhartigheid, 

‘Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken’, 

ondersteunt Kerk in Actie een project in Nederland, 

voor mensen die zoeken naar zingeving. 

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 en Kyrie eleison (Heer, ontferm U) 

Keren we ons in stilte tot God, en vragen we om zijn ontferming 

wanneer wij op onze weg tekortgeschoten zijn…. 

 

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. 

 

GvL 222 

Heer, ontferm U. (3x) 

Christus, ontferm U. (3x) 

Heer, ontferm U. (3x) 

 

Gebed 

God, Gij hebt ons gezegd 

te luisteren naar uw beminde Zoon. 

Wij bidden U: 

laat ons leven van uw woord 

en verlicht de ogen van ons geloof 

om met vreugde uw heerlijkheid te kunnen aanschouwen. 

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 (22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18) 

In die dagen gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. 

Hij zei tot hem: 

“Abraham.” 

En hij antwoordde: 

“Hier ben ik.” 

Hij zei: 

“Ga met Isaäk, 

uw enige zoon, die gij liefhebt, 

naar het land van de Moria 

en draag hem daar op de berg, die Ik u zal aanwijzen, 

als brandoffer op.” 

Toen zij de plaats bereikt hadden, die God hen had aangewezen, 

bouwde Abraham daar een altaar, 

stapelde er het hout op, 

bond zijn zoon Isaäk vast en legde hem op het altaar, 

boven op het hout. 
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Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes 

om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, 

riep de engel van de Heer hem van uit de hemel toe: 

“Abraham, Abraham!” 

En hij antwoordde: “Hier ben ik.” 

Hij zei: 

“Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! 

Ik weet nu dat gij God vreest, 

want gij hebt Mij uw enige zoon niet willen onthouden.” 

Abraham keek om zich heen 

en bemerkte een ram, die met zijn horens in het struikgewas 

vastzat. 

Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, 

in plaats van zijn zoon. 

Toen riep de engel van de Heer 

voor de tweede maal uit de hemel 

tot Abraham 

en zei: 

“Bij Mijzelf heb Ik gezworen 

– spreekt de Heer – 

omdat gij dit gedaan hebt 

en Mij uw eigen zoon niet hebt onthouden, 

daarom zal Ik u overvloedig zegenen 

en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren 

aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. 

Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. 

Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde, 

omdat gij naar mij hebt geluisterd.” 

Woord van de Heer. - Wij danken God. 

 

Antwoordpsalm: psalm 116 GvL 

Refrein: Thans wandel ik vrij voor Gods aanschijn                                                                                        

in het land waar de levenden zijn. 

1.  Ik geloofde; óók toen ik sprak: “Al te                                                                         

diep word ik nedergebogen”. De                                                                                                   

Heer ziet het niet als gering, het sterven van                                                                         

zijn getrouwen. 
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Refrein 

2.  O Heer, uw knecht ben ik, zoon van uw                                                                                                                    

dienstmaagd: want Gij hebt mijn boeien ont-                                                                                                                       

sloten. Mijn dankoffer wil ik U                                                                                               

brengen, aanroepen de naam van de Heer. 

 Refrein  

3.  Inlossen de Heer mijn geloften ten                                                                                                                                                                       

overstaan van heel zijn volk: in zijn                                                                                                                                                                     

voorhoven in het huis van de Heer                                                                                                                                                          

waar uw hart is, Jeruzalem.  

Refrein                                                                                                                                                                                                                                        

 

Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Romeinen (8, 31b-34) 

Broeders en zusters, 

indien God voor ons is, 

wie zal dan tegen ons zijn? 

Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard: 

voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. 

En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken? 

Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? 

God die rechtvaardigt? 

Wie zal hen veroordelen? 

Christus Jezus misschien, die gestorven is, 

meer nog, die is opgewekt 

en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit? 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Vers voor het evangelie 

Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord: 

Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem. 
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Evangelie: volgens Marcus (9, 2-10) 

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en 

Johannes met zich mee en bracht hen 

boven op een berg waar zij geheel 

alleen waren. 

Hij werd voor hun ogen van gedaante 

veranderd: 

zijn kleed werd glanzend 

en zo wit als geen bleker ter wereld 

maken kan. 

Elia verscheen hun samen met Mozes 

en zij onderhielden zich met Jezus. 

Petrus nam het woord en zei tot Jezus: 

“Rabbi, het is goed dat we hier zijn. 

Laten we drie tenten bouwen, 

een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” 

Hij wist niet goed wat hij zei, 

want ze waren allen geheel verbluft. 

Een wolk kwam hen overschaduwen 

en uit die wolk klonk een stem: 

“Dit is mijn Zoon, 

de Welbeminde, 

luistert naar Hem.” 

Toen ze rondkeken, 

zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus. 

Onder het afdalen van de berg 

verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, 

voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. 

Zij hielden het inderdaad voor zich, 

al vroegen zij zich onder elkaar af 

wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

 

 

 



- 8 - 

 

Korte overweging  

Beste zusters en broeders in Jezus Christus. 

We kunnen het leven van Jezus in drieën delen. Ten eerste: van zijn 

geboorte tot zijn doopsel. Ten tweede: van de doop tot zijn lijden. Ten 

derde: van zijn lijden naar zijn verrijzenis. Aan het begin van elke periode 

horen we de stem van God. 

Voor Zijn geboorte speekt  de engel Gabriël tot Moeder Maria: “De 

Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als 

een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig 

worden genoemd en Zoon van God. 

In Lucas 3 lezen we: Toen Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, 

werd de Hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een 

duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: Jij bent mijn Geliefde 

Zoon, in jou vind ik vreugde.” 

Voor Zijn lijden  toen Petrus, Johannes en Jakobus bij Jezus op de berg 

Tabor aanwezig waren, hoorden ze: “Dit is mijn Zoon, de welbeminde, 

luistert naar hem.” Vandaag geeft God een opdracht aan ons om naar Jezus 

te luisteren. 

Jezus zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”(Johannes14:6). 

Jezus is de weg. Jezus zegt: Niemand kan bij de Vader komen dan door 

mij. Jezus is de weg. Hij leidt ons naar de Vader. Daarom is het van belang 

dat we naar Hem moeten luisteren.  

We hebben net gehoord: “in die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en 

Jakobus met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg waar zij 

geheel alleen waren.” Met andere woorden; zij waren daar om te bidden. 

Vandaag leert Jezus ons dat bidden heel belangrijk is in ons leven op deze 

aarde. Nu ervaren de drie leerlingen van Jezus iets nieuws in hun leven. Ze 

zien de gedaanteverandering van Jezus en aanwezigheid van Mozes en 

Elia. Deze gedaante verandering van Jezus is het teken voor ons, hoe Jezus 

eruit zal zien na zijn dood en verrijzenis. 

Mozes, de dienaar van God, bevrijdt de mensen uit slavernij van Egypte. 

God geeft tien geboden door Mozes. Nu brengt Jezus ons uit slavernij van 

ons zonden, en geeft Hij ons een nieuw gebod: “Heb de Heer uw God, lief 

met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het 

grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief 

als uzelf.” 

Zullen we tijdens deze veertigdagentijd beginnen  naar Jezus te luisteren, 

Hij die de weg, de waarheid en het leven is, en bidden we tot God: "Heer, 
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houd mij altijd waakzaam en wakker voor u, voor uw woord, uw actie en 

uw dagelijkse aanwezigheid in mijn leven. Laat me uw glorie zien." God is 

bij ons. Wie zal dan tegen ons zijn? 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 

Bidden wij tot God die vóór ons is, 

en die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft 

omwille van ons heil… 

 

Voor allen die pastorale verantwoordelijkheid dragen in de kerk: 

dat zij de gelovigen voorgaan op de weg van Christus met het kruis, 

in de hoopvolle verwachting van de verrijzenis. 

Laat ons bidden… 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Voor alle die politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen: 

dat zij het volk niet teleurstellen in hun verwachtingen; 

dat zij hen begeleiden naar vrijheid, gerechtigheid en vrede.  

Laat ons bidden… 

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

 

Voor de inzet van Vastenactie en Kerk in Actie: 

dat zij mensen ondersteunen in hun dagelijkse strijd 

voor een menswaardig bestaan van hun gezinnen; 

dat zoekende mensen door hun inzet 

een nieuwe zingeving vinden in hun leven. 

Laat ons bidden... 

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

Voor onze parochiegemeenschap: 

dat wij in de opgang naar Pasen steeds meer mogen leven 

in verbondenheid met de Mensenzoon, 

die uit de doden is opgestaan. 

Laat ons bidden... 

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, Gij hebt op de berg Jezus geopenbaard 

als uw Zoon, de Welbeminde, 

en ons opgeroepen naar Hem te luisteren. 

Laat Hij, die nu zit vaan uw rechterhand, 

onze pleitbezorger bij U zijn: 

Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
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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. 

 

Offerandegezang: 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. 

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. 



- 12 - 

 

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.  

 

Bereiding van de gaven 

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

God, de almachtige Vader.  

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 

tot lof en eer van zijn naam, 

tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 

 

Gebed over de gaven 

Heer, Gij verwacht van ons geen brandoffer, 

maar wel het geloof dat Gij in alles voorziet 

en de bereidheid om uw wil te doen. 

Heilig wat wij U geven 

en maak het tot offer van uw veelgeliefde Zoon, 

Jezus Christus, onze Heer. 

Amen. 

 

 

Prefatie ‘De gedaanteverandering 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. 



- 13 - 

 

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. 

Hij heeft zijn eigen dood aan de leerlingen voorzegd en hun op de heilige 

berg zijn heerlijkheid geopenbaard. Zo moest blijken wat wet en profeten 

ook getuigen, dat lijden en sterven voert tot de heerlijkheid van de 

verrijzenis. 

Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij U op aarde zolang 

er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde: 

 

Heilig (GvL 292)                                                                                                                    

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 VI 

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó bekend met ons dat onze 

namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank zij 

Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt 

om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen 

van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de 

vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons de ruimte geeft en vrijheid 

schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven 

ten einde toe. 

Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 

worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij het brood in zijn handen - 

Hij zegende U, brak het 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. 

 

Ook nam Hij de beker, zegende U weer en gaf hem aan zijn leerlingen met 

de woorden: 
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NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 

WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 

DIT IS MIJN BLOED 

DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN 

TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen 

wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 

Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de 

dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog 

boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, - uw 

rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker 

en door dit brood dat wordt gedeeld. 

Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak 

ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven en welzijn 

toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die 

woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en 

breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons 

midden. 

Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en 

geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, met Johannes, onze 

bisschop, en met alle bisschoppen.  

Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, 

met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al 

uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, 

erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.  

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 

Jezus ging de berg op en werd van gedaante veranderd. 

Een stralend licht omstraalde Hem en de leerlingen. 

In vreugdevolle verwondering hierover 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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Lam Gods (GvL 332)                                                                                                           

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 

Jezus Christus nodigt ons zelf uit 

om deel te hebben aan zijn leven, zijn Lichaam. 

Even mogen wij al een glimp opvangen van het Paasfeest: 

licht en leven, door lijden en dood heen. 

 

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. 

 

Communiezang: Gij zijt in glans verschenen (GvL 450)   

1.  Gij zijt in glans verschenen voor altijd                                                                 

verschenen voor altijd.                                                                                                                                            

Hoe ook in dood verdwenen,                                                                                                                                                                                                       

ons straalt uw heerlijkheid.                                                                                                                                                                              

Hoe bitter ook de pijnen                                                                                                                   

door ons U aangedaan,                                                                                                                                                                                      

Gij blijft in glans verschijnen,                                                                                                                                                                             

ziet ons in glorie aan. 
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2.  Uw marteling, uw lijden,                                                                                                                                                

in aller wereldnood,                                                                                                                        

uw kruisgang door de tijden,                                                                                                                                                          

uw dagelijkse dood,                                                                                                                                               

het straalt voor onze ogen,                                                                                                                                            

het glanst uit alle pijn,                                                                                                                                                         

aan haat en hoon onttogen,                                                                                                                                 

blijft Gij onz’ glorie zijn. 

3.  Gij zijt in glans verschenen,                                                                                                          

verschenen voor altijd.                                                                                                                         

Gij wilt uw kruis ons lenen,                                                                                                                                           

als licht van eeuwigheid.                                                                                                            

Geen ondergang kan dreigen,                                                                                                                              

of heerlijk rijst uw beeld,                                                                                                                                                

en doet ons mee ontstijgen                                                                                                          

in glans die alles heelt.                                   

 

Gebed na de communie 

Heer, Gij het U aan uw leerlingen getoond. 

Wij vragen U: 

openbaar U ook in het leven van elke dag. 

Geef ons door deze eucharistie de kracht 

om te lijden voor het evangelie 

en laat ons eenmaal binnentreden 

in het onvergankelijke leven 

waar Gij zijt in eeuwigheid. Amen. 

 

Zending en zegen 

In dit uur kregen we de kans om even op de berg te zijn, 

dichter bij de Heer, die ons aanspreekt, 

ook in deze moeilijke tijd. 

Laten wij nu teruggaan in het leven van alledag, 

om te doen wat God van ons verwacht, 

in het voetspoor van zijn Zoon. 

Laten wij gaan onder de zegen van de goede God… 

 

De Heer zal bij u zijn. 
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De Heer zal u bewaren. 
 
Heer, reik uw gelovigen vanuit de hemel de helpende hand; 

laat hen U van ganser harte zoeken 

en een antwoord vinden voor hun rechtmatige verlangens. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

Zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon + en heilige Geest. 

Amen. 

Slotgezang: Attende Domine (GvL 844) 

Atténde, Dómine, et miserére, Luister, Heer, en wees genadig, 

quia peccávimus tibi. want, wij hebben tegen U gezondigd 

Atténde  

Ad te, rex summe, ómnium  Tot U, opperste Koning, Verlosser  

redémptor, óculos nostros van allen, slaan wij wenend onze  

sublevámus flentes; exáudi, ogen op: Verhoor, Christus, ons  

Christe, supplicántum preces smeekgebed. 

Atténde  

Déxtera Patris, lapis anguláris, Rechterhand van de Vader,  

via salútis, iánua caeléstis, Hoeksteen, Weg ten heil, Deur naar 

áblue nostri máculas delícti de hemel, reinig ons van zondesmet 

Atténde  

Rogámus, Deus, tuam maiestátem,  Wij vragen, God, uw majesteit: 

Áuribus sacris gémitus exáudi,  schenk gehoor aan ons zuchten, 

Crímina nostra plácidus indúlge vergeef genadig onze fouten. 

Atténde 

Tibi fatémur crímina admíssa, U bekennen wij de bedreven fouten, 

Contríto corde pándimus occúlta: rouwmoedig belijden wij ons  

Tua, redémptor, píetas ignóscat. Heimelijk kwaad: Verlosser, schenk  

Atténde  in uw goedheid vergiffenis. 

Innocens captus, nec repúgnans  Gij, die onschuldig gevangen  

Ductus, téstibus falsis pro ímpiis  genomen zonder tegenstand wegge- 

Damnátus, quos redemísti, tu  voerd, op vals getuigenis ten gunste 

Consérva, Christe.  van zondaars zijt veroordeeld,  

Atténde Christus, spaar hen die Gij hebt  

 verlost 
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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. 


