PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Hij laat zich zien!
Eucharistieviering op zondag 18 april 2021
Voorganger: pastor Charles Duynstee
Organist: Kees Wapenaar
Zang: Wiesje Verbove en Martin Swart
Locatie: H.H. Jacobus en Martinus kerk

Voorwoord
Nu wij in onze kerken slechts een klein aantal 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

Hij laat zich zien!
Eucharistieviering op zondag 18 april 2021
Openingsgezang: Christus die verrezen is (GvL 411)
1.

Christus die verrezen is, doet ons samenkomen.
't Maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.

Refrein:

Broeders, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.

2.

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen. Refrein:

3.

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven.
't Maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. Refrein:

Begroeting en inleiding
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
Schuldbelijdenis
In het besef dat wij beperkte mensen zijn,
openen wij ons hart voor God,
in het vertrouwen dat Hij ons vrij maakt….
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.
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Heer, ontferm U (GvL 221)
Heer, ontferm U over ons (3x).
Christus, ontferm U over ons (3x).
Heer, ontferm U over ons (3x).
Lofzang: Aanbidt en dankt uw Vader (GvL 401)
1.

Aanbidt en dankt uw Vader, God,
die leeft van eeuwigheid;
aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.

2.

Aanbidt en dankt de koningszoon,
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op 't grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand,
daar heerst een goede geest.

Gebed
Heer God, door de profeten hebt Gij tot ons gesproken
en in Jezus, uw Zoon, is hun woord tot vervulling gebracht.
Wij danken U om het levende woord, onze verrezen Heer,
en vragen:
open onze ogen voor Hem die met ons door het leven gaat;
open onze oren voor Hem die tot ons spreekt in het evangelie;
maak onze geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.
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.
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Eerste lezing: uit de Handelingen der apostelen (3, 13-15. 17-19)
In die dagen zei Petrus tot het volk:
“De God van Abraham, Isaäk en Jacob,
de God van onze vaderen,
heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt,
die gij hebt overgeleverd
en voor Pilatus verloochend,
ofschoon deze geoordeeld had
Hem in vrijheid te moeten stellen.
Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend
en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd.
De vorst des levens daarentegen hebt gij gedood.
God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan;
daarvan zijn wij getuigen.
Maar ik weet, broeders,
dat gij in onwetendheid gehandeld hebt,
evenals uw overheden.
Maar wat God tevoren had aangekondigd
bij monde van alle profeten,
dat zijn Messias zou sterven
heeft Hij zo in vervulling doen gaan.
Bekeert u dus en hebt berouw,
opdat uw zonden worden uitgewist.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Antwoordpsalm: Psalm 150 (GvL 150II)
Refrein: Alles wat adem heeft love de Heer. 2x
1. Looft God in zijn heilig domein,
looft Hem in zijn groot firmament,
looft Hem om zijn daden van macht,
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid.
Refrein:
2. Looft Hem met de stoot op de ramshoorn,
looft Hem met harp en met citer,
looft Hem met handtrom en reidans,
looft Hem met snaren en fluit.
Refrein:
-4-

3.

Looft Hem met slaande cymbalen,
looft Hem met klinkende cimbels.
Alles wat adem heeft
love de Heer!.....Godlof!
Refrein:
4.

Eer zij de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Zo was het in den beginne,
zo zij het thans en voor immer;
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Refrein:
Tweede lezing: uit de eerste brief van de apostel Johannes (2, 1-5a)
Vrienden,
ik schrijf u met de bedoeling,
dat gij niet zoudt zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven:
we hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus,
die geheel zondeloos is,
die al onze zonden goedmaakt,
en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld.
Hoe weten wij dat wij God kennen?
Er is maar één bewijs:
dat we ons houden aan zijn geboden.
Wie zegt dat hij Hem kent,
maar zich niet stoort aan zijn geboden
is een leugenaar;
in zo iemand woont de waarheid niet,
maar in een mens, die gehoorzaam is aan Gods woord,
heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
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Alleluiavers: Luc. 24, 32 (gezegd)
Alleluia.
Heer Jezus, ontsluit ons de Schriften:
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.
Alleluia.
Evangelie: volgens Lucas (24, 35-48)
In die tijd
vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was
en hoe Jezus door hen herkend werd
aan het breken van het brood.
Terwijl ze daarover spraken,
stond Hijzelf plotseling in hun midden
en zei:
“Vrede zij u.”
In hun verbijstering en schrik
meenden ze een geest te zien.
Maar Hij sprak tot hen:
“Waarom zijt ge ontsteld
en waarom komt er twijfel op in uw hart?
Kijkt naar mijn handen en voeten:
Ik ben het zelf.
Betast Mij en kijkt:
een geest heeft geen vlees en beenderen,
zoals ge ziet dat Ik heb.”
En na zo gesproken te hebben,
toonde Hij hun zijn handen en voeten.
Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven,
zei Hij tot hen: “Hebt ge hier iets te eten?”
Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan;
Hij nam het en at het voor hun ogen op.
Hij sprak tot hen:
“Dit zijn de woorden van Mij
die Ik tot u sprak,
toen Ik nog bij u was:
alles moet vervuld worden
wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes,
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de profeten en in de psalmen.”
Toen opende Hij hun geest
voor het begrijpen van de Schriften.
Hij zei hun:
“Zó staat er geschreven,
dat de Christus zou lijden
en dat Hij zou opstaan uit de doden op de derde dag,
en dat in zijn naam bekering verkondigd zou worden
tot vergeving van zonden, aan alle volkeren,
te beginnen met Jeruzalem.
Gij zijt hiervan getuigen.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Korte overweging
Al meer dan een jaar worden we door het coronavirus geconfronteerd met
ziekte en dood, niet alleen in onze buurt, in onze gemeente of stad, maar
misschien ook in ons gezin of in onze familie. Die confrontatie doet ons
ongetwijfeld meer dan anders denken aan de dood, want wie we ook zijn,
en hoe oud of hoe jong we ook zijn, we zijn niet onkwetsbaar, hoezeer we
ons ook aan de opgelegde regels houden.
En daarnaast lezen we over veel dood en verdriet die mensen elkaar
aandoen elke dag.
Velen stellen zich de vraag: In wat voor wereld leven wij eigenlijk?
Hoe kun je nog gerust leven?
Hoe komen mensen ertoe zo gewelddadig te zijn?
Het is in die wereld dat Jezus ons begroet met de woorden: “Vrede zij U”
Twee mannen komen hun vertellen dat ze Jezus hebben ontmoet,
onderweg naar Emmaüs.
En dan staat Jezus ineens in hun midden, zomaar, ondanks de gesloten
deuren. De apostelen reageren zoals ieder normaal mens dat zou doen: ze
menen een spook te zien, ze zijn verbijsterd. En tegen die ontreddering in
zegt Jezus: ‘Vrede zij u.’
Vrede wensen, vrede geven: meer dan eens zegt Jezus tegen een zieke of
iemand die zijn hulp inroept: ‘Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede.’
En in zijn afscheidsrede bij het Laatste Avondmaal zegt Hij aan zijn
apostelen: ‘Mijn vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u.’
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Die woorden zijn nu een gebed geworden dat in de mis gebeden wordt, en
dat uitmondt in de vredeswens.
Jezus heeft ons zijn vrede gegeven, en Hij blijft ze ons geven, in welke
situatie ook.
Te midden van de chaos van de maatschappij, te midden van de
burgeroorlogen die onze wereld teisteren, te midden van het onrecht, van
het brute geweld, zegt Jezus: Vrede zij u.
Misschien moeten we die woorden meer tot ons laten doordringen.
Misschien moeten we meer beseffen dat Jezus vrede geeft, en dat zijn
boodschap van liefde er tegelijk een is van vrede.
Want waar geen vrede is, daar kan ook geen liefde wonen.
Misschien moeten we dus meer bewust naar vrede streven.
Misschien moeten wij in elke chaos dat ene straaltje licht proberen te
vinden. Misschien moeten we veel meer zoeken naar wat ons bindt dan
naar wat ons scheidt, en moeten we veel minder op onze strepen staan en
hameren op ons eigen groot gelijk.
Misschien moeten we veel meer vredezaaiers zijn, zoals Jezus dat was.
‘Vrede zij U’ zegt Jezus immers ook tot ons.
Achter die wens zit een diepe betekenis.
Het is meer dan een wens om vrede in de wereld, waar ruzie, oorlog en
geweld uitgebannen worden. Het behelst een vrede die diep in de mens
zelf verankerd zit: een geestestoestand van rust en evenwicht.
Het opvallende is dat je die innerlijke vrede vaak terug vindt bij mensen
die veel hebben meegemaakt, mensen die verdriet en tegenslag kenden.
Daardoor juist leerden zij zich niet meer vast te klampen aan uiterlijkheden
of bijkomstigheden maar hun houvast te zoeken in diepere waarden.
En het is die innerlijke vrede die een mens echt vrij maakt.
Die innerlijke vrede, vrijheid en geestelijke kracht die daaruit voortvloeit,
heeft in wezen te maken met geloven. Met geloven dat leven meer omvat
dan een goed functionerend lichaam, dat leven vraagt om gedeeld te
worden met anderen, en dit in samenhorigheid, verbondenheid,
en dienstbaarheid.
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
Bidden wij tot de God van Abraham, Isaak en Jakob,
die zijn Dienaar Jezus uit de doden heeft opgewekt…
Voor alle christenen:
dat wij steeds mogen leven
vanuit het geloof in de verrezen Heer.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor de onderdrukte volken in deze wereld:
dat ze bevrijd mogen worden.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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Voor alle mensen die twijfelen:
dat God hun geloof mag versterken
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor allen onder ons die het moeilijk hebben:
dat zij bemoedigd worden door mensen die meegaan op hun weg.
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, onze Vader,
uw Zoon schenkt ons zijn vrede.
Maak ook onze geest toegankelijk voor de Schriften,
opdat wij leven volgens uw wil.
Door Jezus Christus, de Verrezene,
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. 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.
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Offerandegezang: Het lied van het brood
1.

Het brood in de aarde gevonden,
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.

2.

Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het vreemde brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.

3.

Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.

4.

Dat brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan.
Wij delen het met elkander
ons hele mensenbestaan.

5.

Gij deelt het met ons, zo deelt Gij
U zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.

(GvL 457)

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.
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Gebed over de gaven
God, onze Vader,
in het breken van het brood
hebben de leerlingen uw Zoon Jezus herkend.
Laat ook ons de Heer herkennen
die ons voedsel is voor onderweg
en voor de eeuwigheid. Amen.
Prefatie (III van Pasen)
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.
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en
genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, maar
vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor
ons geslacht.
Hij houdt nooit op zich heel en al voor ons te geven, Hij spreekt voor ons
bij U ten beste, voor altijd. Zijn offer is volbracht, Hij sterft niet meer, Hij
is het Lam dat werd gedood en toch in leven blijft.
Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen;
vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en krachten die U
loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
Heilig (GvL 291)
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 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:
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
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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.
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
|Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door Uw barmhartigheid,
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altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust.
Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Vredesgebed en vredewens
Terwijl wij stilstaan bij ons leven,
staat Jezus in ons midden en wenst ons vrede.
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.
Wensen wij elkaar de vrede.
Lam Gods (GvL 331)
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
Wij hebben onze oren geopend om het Woord te horen.
Laten wij nu onze handen en ons hart openen
om het leven van Jezus te ontvangen.
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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: Lied aan het licht (GvL 489)
1.

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of
ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
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zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Gebed na de communie
Heer, Gij zijt met ons op weg gegaan,
Gij hebt U in ons gesprek gemengd
en in het breken van het brood
hebben wij U opnieuw herkend.
Blijf bij ons, ook als het avond wordt.
Dat wij met U door het leven gaan
en eenmaal delen in uw heerlijkheid,
waar Gij leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Zending en zegen
Jezus’ weg is getekend door vrede, gerechtigheid en solidariteit.
Boven alles getuigde Hij daarmee in zijn leven
van God die van zijn volk houdt.
Ga dan nu op weg, Jezus achterna, in woord en daad.
Ga met Gods zegen:
De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren.
God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost
en tot zijn kinderen heeft gemaakt moge u de vreugde van zijn zegen
schenken. Amen.
Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft,
moge u doen delen in de erfenis van het eeuwig geluk. Amen.
Moge u die door geloof en doopsel met de Heer verrezen zijt,
door een heilig leven met Hem verenigd worden in het hemels vaderland
Amen.
Zegene u de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
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Slotgezang: De Heer is waarlijk opgestaan (GvL 424)
1.

De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia,
nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia.
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia.
Verrees in Glorie van de dood, alleluia. (4x)

2.

Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia.
De schepping is om U verblijd, alleluia.
De morgen van de eerste dag, alleluia.
Zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia. (4x)

3.

De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia.
Hij maakt' ons in zijn liefde vrij, alleluia.
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia.
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia. (4x)
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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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