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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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Sla uw ogen op naar het licht 
Eucharistieviering op zondag 14 maart 2021 

(4e zondag in de Veertigdagentijd B, zondag ‘Laetare’) 

 

Openingsgezang: Here Jezus, om uw woord (GvL 612) 

1.  Here Jezus, om uw woord                                                                                                    

zijn we hier bijeengekomen.                                                                                                        

Laat in ’t hart dat naar U hoort                                                                                                                                                                                       

uw genade binnenstromen.                                                                                                         

Heilig ons, dat wij U geven                                                                                                         

hart en ziel en heel ons leven. 

2.  Ons gevoel en ons verstand                                                                                                  

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,                                                                                                                                                                                                   

als uw Geest de nacht niet bint                                                                                                 

ons niet stelt in ’t licht der waarheid.                                                                                      

’t Goede denken, doen en dichten                                                                                             

moet Gij zelf in ons verrichten. 

3.  O Gij glans der heerlijkheid,                                                                                                 

licht uit licht, uit God geboren,                                                                                                                 

maak ons voor uw heil bereid,                                                                                                    

open hart en mond en oren,                                                                                                       

dat ons bidden en ons zingen                                                                                                       

tot de hemel door mag dringen. 

 

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 vierde 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. 
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In deze tijd vragen Vastenactie en Kerk in Actie onze aandacht voor de 

inzet van de kerken voor kwetsbare mensen, dichtbij en verder weg. 

Vastenactie zet zich in voor jonge mensen in ontwikkelingslanden die hun 

dorp, stad of land verder helpen ontwikkelen. Bijvoorbeeld een project in 

Sierra Leone dat mensen met een beperking aan het werk helpt. Ook zij 

hebben recht op een nieuwe toekomst. 

In het kader van het vierde werk van barmhartigheid, ‘Ik was naakt en 

jullie kleedden mij’, ondersteunt Kerk in Actie kledingbanken en kleding-

inzamelingsacties in Nederland, zodat kwetsbare gezinnen niet in de kou 

staan en kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. 

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 (XVIIe Mis) 

Richten wij ons tot de barmhartige God en vragen wij om vergeving, 

opdat Gods licht op ons leven mag schijnen… 

 

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 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. 
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Gebed 

Heer onze God, 

Gij hebt uw Zoon gezonden 

niet om te oordelen maar om de wereld te redden. 

Gij omsluit in uw liefde al wat bestaat 

en Gij vergeeft de zonden der mensen. 

Toon ons uw barmhartigheid, 

niet omdat wij het hebben verdiend, 

maar omdat Gij rijk zijt aan erbarming. 

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 tweede Boek Kronieken (36, 14-16. 19-23) 

In die dagen maakten ook al de voornaamste priesters en het volk 

zich herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden der heidenen 

en ontheiligden de tempel van Jeruzalem, die aan de Heer gewijd was. 

En de Heer, de God van hun voorvaderen, 

stuurde al maar gezanten naar hun toe, 

want Hij had medelijden met zijn volk en met zijn woning. 

Maar zij verachtten Gods gezanten, 

spotten met hun boodschap en maakten zich vrolijk over de profeten, 

zodat tenslotte de toorn des Heren wel genadeloos moest 

losbarsten over het volk. 

De koning der Chaldeeën liet de tempel in brand steken en de 

muur van Jeruzalem afbreken 

en alle paleizen liet hij plat branden, 

zodat alle kostbaarheden verloren gingen. 

Allen die aan het zwaard ontkomen waren, 

liet hij in ballingschap wegvoeren naar Babel 

waar zij hem en zijn zonen als slaven moesten dienen 

tot het Perzische rijk aan de macht kwam. 

Zo ging de voorspelling in vervulling, 

die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had: 

“Zolang het land zijn sabbatjaren niet vergoed gekregen heeft, 

zal het braak blijven liggen: zeventig jaar lang.” 

In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, 

ging de voorspelling in vervulling, 
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die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had: 

de Heer wekte de geest op van Cyrus, de koning van Perzië. 

Deze liet in heel zijn koninkrijk de volgende boodschap 

afkondigen en ook schriftelijk verspreiden: 

“Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië: 

De Heer, de God des Hemels, 

heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken. 

Hij heeft mij opgedragen 

voor Hem te Jeruzalem in Juda een tempel te bouwen: 

laten allen onder u, die tot het volk des Heren behoren, 

onder de hoede van de Heer, hun God, terugkeren naar Jeruzalem.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Psalm 137 GvL 

Refrein: Aan de stromen van Babylon zaten wij neer,                                                                                                                                                                                            

en wij schreiden als wij dachten aan Sion. 

1.  Aan de populieren rondom hadden wij                                                                                                                                                                 

onze harpen gehangen. Want daar vroegen onze                                                                         

ontvoerders van ons dat wij zouden zingen,                                                                                      

vroegen zij die ons kwelden muziek: “Zingt                                                                                                                                                                                                                                        

ons een van die liederen van Sion!”                                                                                                                                     

Refrein. 

2.  Hoe kunnen wij zingen het lied van de Heer op                                                                                                                                                         

vreemde grond? Als ik u, Jeruzalem, vergeet,                                                                                                                                                

dan begeve mij mijn rechter hand, dan verstomme                                                                                                                                

mijn tong in mijn mond, als ik uwer niet blijf                                                                                                                                           

gedenken, als Jeruzalem ik niet uit hef hoog                                                                                  

boven de kroon mijner vreugde.                                                                                                                

Refrein. 

Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Efeziërs (2, 4-10) 

Broeders en zusters, 

God, die rijk is aan erbarming, 

heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad 

ons met Christus ten leven gewekt, 

hoewel wij dood waren door onze zonden; 

aan zijn genade dankt gij uw redding. 
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En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan 

en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus, 

om de naderbij komende eeuwen 

de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen 

door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. 

Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof; 

niet aan uzelf: Gods gave is het; 

niet aan uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen. 

Gods werk zijn wij, 

geschapen in Christus Jezus 

om in ons leven de goede daden te realiseren, 

die God voor ons al bereid heeft. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Vers voor het evangelie: Joh. 3, 16 (gesproken) 

Zozeer heeft God de wereld liefgehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, 

opdat al wie in Hem gelooft eeuwig leven zal hebben. 

 

Evangelie: volgens Johannes (3, 14-21) 

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: 

“De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, 

zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, 

opdat eenieder die gelooft 

in Hem eeuwig leven zal hebben. 

Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, 

opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, 

maar eeuwig leven zal hebben. 

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te 

oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. 

Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, 

maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods. 

Hierin bestaat het oordeel: 

het licht is in de wereld gekomen, 

maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, 
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omdat hun daden slecht waren. 

Ieder die slecht handelt, heeft afschuw van het licht 

en gaat niet naar het licht toe 

uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. 

Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, 

opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Korte overweging  

Beste Parochianen,   

God heeft de wereld geschapen uit liefde. Hij draagt de wereld! 

Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

heeft gegeven. Omdat God liefde is, deelt Hij ons leven.  En wie 

in Hem gelooft, gaat niet  verloren......Woorden uit het evangelie van 

vandaag. 

De Zoon kwam naar de wereld als het ware Licht. God heeft ons lief, 

maar  de mensen houden die liefde zover mogelijk van hen af. Toch kiezen 

veel mensen het donker, het duister, want met de duisternis kun je veel 

verbergen; daar hoef je je gezicht niet te laten zien. In het licht echter 

wordt alles zichtbaar. Wie niet lief heeft, blijft in de duisternis. We kunnen 

ons afvragen of Jezus voor niets aan het kruis is gestorven. Want de 

mensen die een tragedie of een slechte gebeurtenis hebben meegemaakt in 

hun leven, denken al bijna niet meer aan de Goede God. Dan vraagt men 

zich af, waar is Hij? Waar is God? En toch is Hij het, die ons vandaag 

samenbrengt in deze viering. In deze kerk, waar wordt gezongen, 

gebeden, maar vooral wordt geluisterd. Daarin kunnen we troost vinden. 

Het zijn ook de symbolen en gebaren die ons licht geven door bij 

voorbeeld een kaars die brandt; een kaars die licht geeft. Een 

vredeswens! Er is nog licht! Niet alles is donker! Durven wij in deze 

veertigdagentijd het duister achter ons te laten en in het licht te gaan staan? 

Durven wij onze kwetsbaarheid te laten zien? Of, in andere woorden: 

Durven wij te kiezen voor het licht?  

Geloven wij en hopen wij? Gelovig zijn wil zeggen, dat ons leven niet 

zinloos is. Christen zijn is durven hopen. Hopen kan sterk zijn als wij 

als mensen weer naast elkaar blijven staan en elkaar niet in de steek laten. 

Wij moeten elkaar vasthouden. In het evangelie van Johannes staat 

immers, dat God de wereld zo lief heeft dat Hij zijn enige Zoon heeft 
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gegeven om de wereld te bevrijden. Maar dat kan alleen, als wij leven 

naar Zijn woorden en daden van liefde. Wij kunnen een voorbeeld nemen 

aan onze Paus, die dezer dagen licht heeft gebracht aan de christenen van 

Irak. Hij bidt voor een samengaan van alle gelovigen over de hele wereld. 

Een samengaan van alle religies en van alle culturen. Laten we met 

hem meebidden, dat het licht en de goedheid kunnen worden voortgezet. 

Dat doen wij in deze viering, thuis en in deze kerk. Mogen wij voor elkaar 

een lichtpunt zijn; een licht in ons denken, maar vooral in onze daden, 

zodat we meebouwen aan een gezonde wereld van goedheid, liefde, vrede 

èn licht. In deze geest wens ik u allen een gezegende week toe. 

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 ons in Christus ten leven heeft gewekt… 

 

Voor alle gelovigen: 

dat zij zich afkeren van het kwade, 

en daadwerkelijk Jezus Christus navolgen. 
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Laat ons bidden… 

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

 

Voor allen die in ballingschap leven: 

dat zij de hoop op terugkeer naar hun eigen land niet verliezen. 

Laat ons bidden… 

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

 

Voor mensen die ongerechtigheid doen: 

dat zij tot inkeer mogen komen 

en Gods barmhartigheid ervaren.  

Laat ons bidden… 

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

 

Voor jonge mensen in ontwikkelingslanden 

die hun land verder helpen ontwikkelen; 

voor mensen kwetsbare gezinnen en kinderen beschutting geven; 

dat zij waardering krijgen voor hun  inzet; 

dat wij hen ondersteunen met onze bijdrage 

voor Vastenactie en Kerk in Actie. 

Laat ons bidden... 

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

 

Voor onszelf: 

dat wij leven als dankbare mensen leven 

van alles wat God ons geeft. 

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 
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(Eigen intenties) 

Barmhartige God, 

die ons doet leven in het licht, 

help ons waarachtig te leven 

opdat wij door onze daden getuigen 

van 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 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: Psalm 126(1) GvL 

Refrein:                                                                                                                             

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,                                                                                                                                                       

dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt                                                                                                                                            

uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

1.  Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.                                                                                                                                                                                                                                                               

Dan zegt de wereld: “Hun God doet wonderen.”                                                                                                                 

Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,                                                                                             

Gij, onze vreugde.                                                                                                                            

Refrein. 

2.  Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,                                                                                                                                                                  

zoals rivieren in de woestijn                                                                                                                                                                                                 

die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.    

3.  Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.                                                                                                                                                                                      

Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.                                                                                                                                                                                                         

Zingende keert hij terug met zijn schoven.                                                                                      

Refrein.                                                                                                                                                                                          
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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 vreugde brengen wij deze gaven 

die Gij voor ons eeuwig heil hebt bestemd. 

Wij vragen U ootmoedig: 

geef dat wij ze met geloof en eerbied omringen 

en op waardige wijze aanbieden 

voor het heil van de wereld. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Prefatie II van de Veertigdagentijd 

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. 

Gij schenkt ons een heilzame tijd om ons hart weer zuiver te maken:  

vrij van zelfzucht en zonde zullen wij het vergankelijke zó gebruiken, dat 

ons hart gericht blijft op het eeuwige. 

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

woorden zijn en zingen U toe vol vreugde: 
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Sanctus (XVIIe Mis) 

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. 

Benedictus qui venit Gezegend Hij die komt 

in nomine Domini. in de naam des Heren. 

Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed VII 

Van den beginne brengt Gij tot stand wat goed is voor de mens om hem te 

heiligen zoals Gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier verzameld is, en 

zend de kracht van uw heilige Geest. Maak deze offergaven voor ons tot 

het Lichaam en Bloed van uw Zoon, uw welbeminde, Jezus Christus, in 

wie ook wij uw kinderen zijn. 

Toen wij verloren waren en niet in staat U naderbij te komen, hebt Gij nog 

het meest getoond hoezeer Gij ons bemint: uw Zoon, de enige Gerechte, 

heeft zich overgeleverd in onze handen; Hij werd genageld aan een kruis. 

Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen het onverwoestbaar teken 

opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde. 

Maar vooraleer dat alles te volbrengen heeft Hij het paasmaal willen 

vieren, te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam Hij het brood, sprak 

de zegen en het dankgebed; toen brak Hij het en gaf het aan de zijnen, 

terwijl Hij zei: 

 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat Hij alles zou 

verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam Hij de beker wijn, sprak 

opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden terwijl Hij zei: 
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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. 

 

Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze uiteindelijke 

vrede; terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en uitzien naar de 

gezegende dag waarop Hij zal wederkomen om onze vreugde te voltooien, 

bieden wij U, waarachtige en getrouwe God, het offer aan waardoor de 

mensheid in uw vriendschap is hersteld. Algoede Vader, zie met liefde 

neer op allen die Gij naar U toetrekt. Gij laat hen delen in het ene offer van 

Christus; dat zij één lichaam worden, gaaf en onverdeeld, door de kracht 

van de Geest. 

Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen met 

onze paus Franciscus en  onze bisschop Johannes. Help ons mee te werken 

aan de komst van uw koninkrijk tot de dag komt en het uur waarop wij 

voor U zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in 

de hemel, aan de zijde van de maagd Maria, van de heilige Jozef haar 

bruidegom, van de apostelen, verenigd ook met onze broeders en zusters 

die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn 

heengegaan. Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed 

gevrijwaard van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied 

van dank van de verrezen 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 

Jezus kwam in onze wereld als een licht voor alle volken. 

Zijn redding werd herkend en zo werd zijn vrede verspreid. 

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 (XVIIe Mis) 

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. 

 

Uitnodiging tot de communie 

Als wij deelnemen aan deze Maaltijd, 

mogen wij proeven van Gods genade en leven in zijn licht. 

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. 

 

 

Communiegezang: De Heer heft mij gezien (GvL 421) 

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht                                                                                                                                                                       

ben ik opnieuw geboren en getogen.                                                                                                                                              

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,                                                                                                                    

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.                                                                                               

Zo komt Hij steeds met stille overmacht                                                                                                                                                       

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
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2.  Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.                                                                                                                                             

Heeft in zijn handen onze naam geschreven.                                                                                                                                                            

De Heer wil ons bewonen als zijn huis,                                                                                    

plant als een boom in ons zijn eigen leven,                                                                                

wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid                                                                          

en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 

3.  Gij geeft het uw beminden in de slaap,                                                                                                             

Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen.                                                                                 

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt,                                                                                                                                               

zoals de regen neerdaalt in de bomen,                                                                                                                               

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,                                                                                                                              

zo zult Gij uw beminden overkomen.  

Gebed na de communie 

God, Gij verlicht iedere mens die in deze wereld komt. 

Wij bidden U: 

verlicht onze geest met het licht van uw genade, 

zodat onze gedachten altijd uitgaan 

naar wat U welgevallig is 

en wij U oprecht kunnen beminnen. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

Zending en zegen 
Wij zijn niet geschapen om te leven in duisternis. 

Wij zijn geschapen om te groeien en te bloeien, 

in licht, voor God en voor elkaar. 

Dat wij ons niet terugtrekken in onze eigen privésfeer, 

maar omzien naar mensen die eenzaam zijn in deze tijd. 

Moge het licht van de eeuwige God ons tot zegen zijn.  

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

God, wees uw volk genadig 

en verlos het van alle kwaad; 

laat het U van ganser harte dienen 

en altijd stand houden dank zij uw bescherming. 

Door Christus onze Heer.  

Amen. 
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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. 
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