PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Verheugt U !
Eucharistieviering in de H. H. Jacobus en Martinuskerk
op zondag 13 december 2020
(3e zondag in de Advent B)
voorganger: pastor Avin Kunnekkadan SVD
organist Henk Schoenmakers, cantors Mies Huizenga en Leo de Kaper

Voorwoord
Nu wij in onze kerken slechts een beperkt aantal mensen kunnen
ontvangen vanwege het corona-virus, zoeken we naar wegen van
verbondenheid.
Vanaf de Advent worden er weer 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

Verheugt U !
Eucharistieviering op zondag 13 december 2020
(3e zondag in de Advent B),
Openingslied: O Heiland, open wijd de poort (GvL 510)
O Heiland, open wijd de poort
en daal omlaag, Gods eeuwig Woord,
die aller mensen redder zijt,
zo lang voorzegd, zo lang verbeid.
Besproei ons hart, zo dor en droog,
met dauw en regen van omhoog.
Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam,
Gij zijt de Leeuw uit Juda's stam.
O Morgenstond, zo lang verbeid,
o Zon van algerechtigheid,
de dag breekt aan, de nacht is om:
wij wachten, kom, Heer Jezus, kom.
Openingstekst
Verheugd u in de Heer te allen tijde!
Nog eens: verheugt u! De Heer is nabij.
Begroeting en inleiding
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
Schuldbelijdenis
Om Gods aanwezigheid bidden wij.
In onze wereld, zo vol duisternis en onrecht,
vragen wij om Gods ontferming…
Gij die gezalfd zijt
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen
en gebrokenen van hart te genezen:
Heer, ontferm U over ons.
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Gij die in de wereld gekomen zijt
als het Licht dat iedere mens verlicht:
Christus, ontferm U over ons.
Gij die heel ons wezen ongerept wilt bewaren tot uw komst:
Heer, ontferm U over ons.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.
Gebed
Heer onze God,
altijd zijt Gij bezorgd om ons geluk.
Geduldig en getrouw bereidt Gij uw volk voor
op de komst van de Heiland.
Doorbreek onze onmacht, ontsluit ons hart;
dat wij onbevangen Hem herkennen
die midden onder ons zal komen:
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing: uit de profeet Jesaja (61, 1-2a. 10-11)
De geest van de Heer God rust op Mij;
Hij heeft Mij gezalfd
om aan de armen de blijde boodschap te brengen.
Hij heeft Mij gezonden
om te genezen allen wier hart gebroken is,
om de gevangenen vrijlating te melden,
aan wie opgesloten zijn vrijheid;
om aan te kondigen het genadejaar van de Heer.
Ik wil jubelen en juichen in de Heer.
Mijn ziel wil zich verheugen in mijn God,
want Hij heeft Mij bekleed met het kleed des heils
en Mij de mantel der gerechtigheid omgehangen,
als een bruidegom, die zich het hoofd feestelijk omhult
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of als een bruid, die zich met haar sieraden tooit.
Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt
en zoals een tuin het zaad laat rijpen,
zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken
en zijn glorie voor het oog der volken.
Woord van de Heer. –Wij danken God.
Tussenzang: GvL 25-3
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
1.Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:
zie naar mij om en wees mij genadig
want op U wacht ik een leven lang.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar u.
2.Zij Gij het Heer, die komen zal
of moeten wij een ander verwachten
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
3.Geeft Gij uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Parochie de Goede Herder

-4-

H.H. Jacobus en Martinus kerk

Tweede lezing: uit de eerste brief aan de Tessalonicenzen (5, 16-24)
Broeders en zusters, weest altijd blij.
Bidt zonder ophouden. Dankt God voor alles.
Dit is wat God van u verlangt in Christus Jezus.
Blust de Geest niet uit:
kleineert de profetische gaven niet,
keurt alles, behoudt het goede.
Houdt u verre van alle soort van kwaad.
De God van de vrede,
Hij moge u heiligen, geheel en al.
Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam,
moge ongerept bewaard zijn
bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand doen.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor het evangelie: Jes. 61, 1
Alleluia.
De geest des Heren is over mij gekomen,
Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap
te brengen.
Alleluia.
Evangelie: volgens Johannes (1, 6-8. 19-28)
Er trad een mens op, een gezondene
van God; zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden
komen.
Niet hij was het Licht,
maar hij moest getuigen van het Licht.
Dit dan is het getuigenis van Johannes,
toen de Joden uit Jeruzalem
priesters en levieten naar hem
toezonden
om hem te vragen:
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“Wie zijt gij?”
Daarop verklaarde hij
zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid:
“Ik ben de Messias niet.”
Zij vroegen hem:
“Wat dan?
Zijt gij Elia?”
Hij zei:
“Dat ben ik niet.”
“Zijt gij profeet?”
Hij antwoordde:
“Neen.”
Toen zeiden zij hem:
“Wie zijt gij dan?
Wij moeten toch een antwoord geven
aan degenen, die ons gestuurd hebben.
Wat zegt gij over uzelf?”
Hij sprak:
“Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt,
de stem van iemand, die roept in de woestijn:
Maak de weg recht voor de Heer!”
De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën.
Zij vroegen hem:
“Wat doopt gij dan
als gij de Messias niet zijt,
noch Elia, noch de profeet?”
Johannes antwoordde hun:
“Ik doop met water,
maar onder u staat Hij, die gij niet kent,
Hij die na mij komt,
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.”
Dit gebeurde te Betanië,
aan de overkant van de Jordaan
waar Johannes aan het dopen was.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
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Korte overweging
In deze donkere dagen voor Kerstmis kijken we alweer uit naar
de terugkeer van het licht. Het licht en de warmte van de zon,
waardoor ook de hele natuur weer tot leven komt. Tijdens deze donkere
dagen zijn de mensen ook vaak somber en neerslachtig of zelfs in
een diepe depressie. Maar, in deze Adventstijd kun je zelf ook
een lamp aansteken, een lamp, die jou weer aan nieuw levenslicht geeft.
En die lamp is het evangelie. Het evangelie van vandaag is een hulpmiddel
om van onze depressie af te komen.
Vandaar de oproep “ Gaudete”, dat betekent: “verheugt u”, want de Heer is
nabij. Het is een blijde boodschap, die wij krijgen aangereikt, een
boodschap van gerechtigheid, geestkracht, van vreugde. In het licht van
Christus kunnen wij altijd kiezen voor het goede en dan komt ieder mens
tot “ leven”. Dan wordt elke zondag een “Gaudete”, een dag
van vreugde en gejubel..
Johannes de Doper noemt zich de roepende in de woestijn. Daarmee
verwijst hij naar de mensen, die leven zonder toekomst; zonder geloof,
hoop en liefde. En dan zegt hij nog: “Maak recht de weg van de
Heer”. Johannes is de wegbereider van de Heer, die na hem komt.
Van ons wordt verwacht dat wij ook onze weg glad maken, de weg van
liefde, vrede en gerechtigheid. Het gevaar dreigt immers dat onze geest in
deze westerse wereld uitgeblust raakt en dat wij ontevreden worden. Dat
zien we nu ook bij de uitspattingen rond het coronavirus. Dus,
onderzoek alles en behoudt het goede! Dan komt het kerstfeest en mogen
wij ons verheugen op het licht, dat wij kunnen uitstralen naar iedereen,
door een vriendelijk woord, een kleine attentie, een moment voor die
ander, een extra gift, allemaal kleine lichtjes van de geest die de weg van
de Heer voorbereiden. Blaas die geest niet uit, maar blijf wakker en
ga Hem met vreugde tegemoet. Dan wordt Kerstmis een ware feestdag,
thuis, in de kerk, maar vooral in je hart.
De evangelist Johannes kondigt het kerstkind aan, als het “licht”,
dat uitzicht geeft op ons leven.
Amen.
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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
Laten wij God, onze hemelse Vader, voor alles danken
en Hem onze smeekbeden voorleggen…
Voor de christengelovigen:
dat zij waardig voor God mogen verschijnen
bij de komst van Jezus Christus.
Laat ons zingend bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Dat de mensen zich voortdurend inzetten voor de gerechtigheid
als waarborg voor een duurzame vrede.
Laat ons zingend bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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Dat velen bereid zijn vluchtelingen in hun nood te helpen
en dat ballingen in vrede naar hun land kunnen terugkeren.
Laat ons zingend 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 zingend bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
(Eigen intenties)
God, geef dat wij uw Zoon herkennen en getuigen van zijn Licht,
opdat velen tot geloof komen en zich verheugen op zijn komst:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Offerande: Aandragen van de gaven
De gaven van brood en wijn worden nu op het altaar geplaatst voor de
viering van de eucharistie. U kunt zich daarbij aansluiten met een bijdrage
voor de collecte. In deze bijzondere tijd kunt u uw bijdrage overmaken
naar de bankrekening van uw deelgemeenschap.
Informatie vindt u op de website van de parochie of van uw
geloofsgemeenschap.
Offerandelied: “Het lied van de Heer in ons midden” (G v L 513)
Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Refrein: Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
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Overal nabij is Hij mens'lijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Refrein:
God van God en licht van licht aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Refrein:
Wilt daarom elkander doen alle goeds geduldig.
Weest elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Refrein:
Weest verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij, wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Refrein:

Bereiding van de gaven
Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. Uit Uw milde hand hebben
wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het
werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen.
Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben
wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard,
het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen.
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.
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Gebed over de gaven
Heer, hier zijn onze gaven, het brood en de wijn.
Maak dat wij onszelf geven in toewijding aan U,
zoals Gij U aan ons schenkt bij de komst van uw Zoon,
Jezus Christus onze Heer.
Amen
Prefatie I van de Advent
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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.
Die, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw genade
heeft voltooid, en vlees geworden is, en voor ons open heeft gedaan die deur
naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft en ons geven
zal; nu nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop en vastberaden;
ooit zullen wij er binnengaan en wonen wanneer Hij komt in heerlijkheid
voorgoed.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw
troon, loven en aanbidden wij U en zeggen U vol vreugde…
Heilig
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.
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Eucharistisch gebed V
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon,
onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de
zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om
Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht
van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw
veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de
wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste
toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar
U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en
zei:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,
DIT IS MIJN BLOED
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij zingend het mysterie van het geloof.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij
de dood des Heren, totdat Hij komt.
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Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze
Heer; zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende
brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn
komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen,
verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons
elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk.
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes
en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in
ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met
de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw
heiligen; samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben
gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en
brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en
tot in eeuwigheid. Amen.
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
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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
Vrede, liefde, gerechtigheid: daar zien wij naar uit.
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.
Lam Gods
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
Een nieuwe gerechtigheid breekt aan
als wij deze Gaven delen in Christus’ naam,
als wij doen zoals Hij: ons leven delen tot geluk van allen.
Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
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Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden…
Gebed bij de ‘geestelijke communie’
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U, verlaat mij nooit meer.
Communielied: O kom, o kom, Immanuel (G v L 512)
1 O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
2 O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
3 O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Wees blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
4 O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
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5 O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Gebed na de communie
Heer onze God,
doe uw Woord gestand,
heilig ons, geheel en al.
Bewaar ons ongerept naar geest en ziel en lichaam.
Houd in ons wakker het verlangen naar dè Dag
Van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen
Een nieuwe gerechtigheid zal ontstaan als wij er naar leven.
Gods toekomst gebeurt nu als wij solidair zijn,
als liefde en gerechtigheid ons doen en laten bepalen.
Daartoe worden wij op weg gezonden, met Gods zegen…
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.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen.
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Slotlied: “Nu daagt het in het oosten”

(GvL 505)

1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
2. De duisternis gaat wijken
van d' eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.
4. De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!
5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Parochie de Goede Herder

- 17 -

H.H. Jacobus en Martinus kerk

Gebed bij de beproeving door het corona-virus
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
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Steun de parochie met uw gift
Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het aantal deelnemers
van liturgische vieringen beperkt. Daardoor zijn ook de opbrengsten van
de collectes sterk verminderd. Nu het nog niet voor iedereen mogelijk is
om naar de kerk te komen, gaan wij ook weer op afstand vieren. Wij
vragen u de parochie ook in deze tijd financieel te ondersteunen.
Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de
website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap.
Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift.
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