PAROCHIE DE GOEDE HERDER
Vrede verbindt verschil
Eucharistieviering op zondag 20 september 2020
(25e zondag door het jaar A), pastor Melvin Tharsis SVD,
opname in de H. Lucaskerk te Vlaardingen,
orgel: Ton van Baaren, cantor: Ted van der Geest.

Voorwoord
Nu de kerken zijn gesloten vanwege het Corona-virus zoeken we naar
wegen van verbondenheid.
Op de zondagen (vanaf Palmzondag) worden er 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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Vrede verbindt verschil
Eucharistieviering op zondag 20 september 2020
(25e zondag door het jaar A)
Openingslied: Geef vrede Heer, geef vrede
Geef vrede Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang.
Er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang.
De toekomst is zo duister en ons geloof zo klein.
O Jezus Christus luister en laat ons niet alleen.
Geef vrede Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt.
Die voor ons heeft geleden, gestreden onze strijd.
Opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn.
De mensen blijdschap geven en vrede stichters zijn.
Geef vrede Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Deel ons Uw liefde mede die onze boosheid tart.
Die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken: Uw vrede wint de strijd!
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.
Openingsgedachte
God van Vrede,
op de drempel van uw Huis staan wij,
bijeengekomen om het leven te vieren;
maar ons hart is onrustig,
onmacht houdt ons vast
als wij zien hoe uw mensen
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op zoveel plekken op uw aarde
leven onder angst of geweld;
raak ons aan in deze viering,
ontwapen ons van onze angsten
verbind ons met elkaar en uw wereld
beziel ons opnieuw met uw Geest
doe ons geloven dat Vrede mogelijk is.
Zo bidden wij in de Naam van Jezus Messias.
Amen.
Schuldbelijdenis: God van alle mensen
Niet altijd werken wij aan vrede;
soms durven wij niet te hopen op wat komen zal.
Daarom vragen wij God en elkaar om vergeving…
God van alle mensen,
als U ziet al het onmenselijk geweld
dat ieder stukje levensvreugde vernietigt
en het leven van uw mensen verwoest,
wees dan daar met uw ontferming.
Heer, ontferm U over ons.
Als U ziet dat uw mensen bekneld worden
door kwade machten, door ziekte of eenzaamheid,
nauwelijks adem voelen,
dreigen te verdrinken in angst en onmacht,
wees dan daar met uw liefde.
Christus, ontferm U over ons.
Als U ziet dat wij mensen uw schepping verwaarlozen
geen waarde hechten aan het leven van dieren of planten
de zee en lucht vervuilen
wees dan daar met uw Geest om ons te bekeren.
Heer, ontferm U over ons.
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Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
Lofzang: Eert God, die onze Vader is
Eert God, die onze Vader is, weest allen welgemoed.
Looft Hem, gij zult in vrede zijn. Aanbidt al wat hij doet.
U Heer komt alle leven toe en wie of waar Gij zijt.
U is de macht, U zingen wij, dank voor Uw heerlijkheid
Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan.
Gedenk ons in uw koninkrijk, want Jezus is Uw naam.
Gij, die voor ons ten beste spreekt, Jezus, Gij zijt de Heer,
O eengeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer.
Gebed
Barmhartige God,
uw goedheid gaat uit naar alle mensen:
de trouwe vrienden van het begin
maar ook de werkers van het laatste uur.
Gij hebt ze allen lief:
zo wonderbaar zijn uw wegen.
Wij bidden dat wij uw boodschap brengen
aan wie ver is of dichtbij;
dat wij dankbaar zijn om al het goede onder de mensen
en vreugde vinden in uw uitverkiezing.
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 de profeet Jesaja (55, 6-9)
Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden,
roept Hem aan nu Hij nabij is.
De ongerechtige moet zijn weg verlaten,
de zondaar zijn gedachten;
hij moet naar de Heer terugkeren
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– de Heer zal zich erbarmen –
terug naar onze God, die altijd wil vergeven.
Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen
– is de godsspraak van de Heer –
maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven
en mijn gedachten uw gedachten.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Antwoordpsalm: psalm 103 II
Barmhartige Heer, genadige God.
Ja, wat de hemel is voor de aarde,
dat is zijn liefde voor hen die geloven.
Barmhartige Heer, genadige God.
Zover als het oosten van het westen vandaan is,
zover van ons af werpt Hij al onze zonden.
Barmhartige Heer, genadige God.
Hij kent ons toch. Hij is niet vergeten
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde.
Barmhartige Heer, genadige God.
Mensen, hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld.
Dan waait de wind - en zij zijn verdwenen.
Barmhartige Heer, genadige God.
Maar duren zal de liefde van God
voor allen die zijn verbond bewaren
zijn woord behartigen en het volbrengen.
Barmhartige Heer, genadige God.
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Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Filippenzen (1, 20c-24.
27a)
Broeders en zusters,
of ik leven moet of sterven, Christus zal in mij verheerlijkt worden.
Voor mij toch is het leven Christus
en het sterven een winst.
Maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid.
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken:
ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn,
want dat is verreweg het beste.
Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.
Alleen, gij moet een leven leiden
dat het evangelie van Christus waardig is.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Alleluia-vers
Halleluja, halleluja, halleluja.
Maar ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Evangelie: volgens Matteüs (20, 1-16a)
In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis:
“Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar,
die vroeg in de morgen uitging
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
Hij werd het met de arbeiders eens voor een denarie per dag
en stuurde ze naar de wijngaard.
Rond het derde uur ging hij er weer op uit
en zag nog anderen werkeloos op de markt staan.
En hij zei tot hen:
Gaat ook naar mijn wijngaard
en ik zal u geven wat billijk is.
En zij gingen.
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Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit en deed hetzelfde.
Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit
en vond er weer anderen staan.
Hij zei tot hen:
Wat staat ge hier de hele dag werkeloos?
Zij antwoordden hem:
niemand heeft ons gehuurd.
Daarop zei hij tot hen:
Gaat ook gij naar mijn wijngaard.
Bij het vallen van de avond
sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester:
Roep de arbeiders en betaal hen uit,
te beginnen bij de laatsten en zo tot de eersten.
Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen,
kregen zij elk een denarie;
toen nu ook de eersten kwamen,
meenden dezen dat zij meer zouden krijgen,
maar ook zij kregen ieder de overeengekomen denarie.
Ze namen hem wel aan,
maar begonnen tegen de landeigenaar te morren
en zeiden:
Dezen hier, die het laatst gekomen zijn,
hebben maar één uur gewerkt
en gij stelt ze gelijk met ons,
die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen.
Maar hij antwoordde één van hen:
Vriend, ik doe u toch geen onrecht?
Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een denarie?
Neemt wat u toekomt en ga heen.
Ik wil aan degene die het laatst gekomen is,
evenveel geven als aan u.
Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies
of zijt gij kwaad, omdat ik goed ben?
Zo zullen de laatsten de eersten
en de eersten de laatsten zijn.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
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Korte overweging
Beste zusters en broeders in Jezus Christus,
In het evangelie vertelde Jezus aan zijn leerlingen over het Rijk der
hemelen met een gelijkenis van een landeigenaar en arbeiders.
De landeigenaar gaat vroeg in de morgen op pad om arbeiders te huren
voor zijn wijngaard. Hij stuurt hen naar zijn wijngaard voor een denarie
per dag. Rond het derde uur gaat hij weer op pad om arbeiders te huren.
Op de markt vindt hij een paar mensen werkloos en hij stuur hen naar zijn
wijngaard met een boodschap “Ik zal u geven wat billijk is.” Zo doet de
landeigenaar ook in zesde uur.
Maar aan het einde van de dag betaalt hij de mensen die hij op het zesde
uur naar zijn wijngaard gestuurd heeft, een dienarie. En hij betaalt de
mensen een denarie die op het derde uur naar zijn wijngaard gegaan zijn.
Zo doet hij ook met de mensen die vroeg in de morgen naar zijn wijngaard
gestuurd werden zoals hij hen belooftd heeft.
Maar deze mensen zijn niet blij met landeigenaar voor wat hij gedaan
heeft. Hier zien wij een groot verschil en een belangrijk ding. De
landeigenaar betaalt alle werknemers wat ze nodig hebben. Hij betaalt niet
volgens werkuren maar hij betaalt wat ze nodig hebben. Maar deze wereld
doet iets anders. Deze wereldbetaalt volgens de werkuren, volgens de
ervaring, en volgens het beroep. Net als de wereknemers in de gelijknenis
zijn er veel arme mensen die iedere dag hard moeten werken om voor hun
familie te zorgen. Als er één niet werkt, hebben ze volgende dag niets te
eten. Eens heeft iemaand me opgebeld met een verhaal. Die persoon is een
administrateur in een ziekenhuis in Afrika. Op een dag komt één van de
werknemers te laat op het werk. De administrateur heeft haar werk aan
iemand anders gegeven. Dus zij moest naar huis. De administrateur zei
tegen me: “Melvin Ik ben niet blij met wat ik gedaan heb. Deze mensen
moeten iedere dag werken voor hun brood voor volgende dag.” Ik
antwoordde die persoon: “vraag haar morgen om één uur extra te werken
en betaal haar het bedrag van twee dagen. De volgende dag heeft die
persoon me weer opgebeld met een boodschap: “Melvin vandaag ben ik zo
blij. Want ik kon de glimlach op haar gezicht zien.” Laten wij geven aan
mensen wat mensen nodig hebben.
Dit jaar vieren wij de vredesweek met het thema “Vrede Verbindt
Verschil.” Als ik over vrede denk, gaat mijn gedachte naar wat Jezus tegen
zijn leerlingen gezegd heeft: “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik
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jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies
de moed niet. Deze wereld kan ook ons vrede geven die niet eeuwig is. Het
is alleen maar tijdelijk. De vrede die Jezus ons gegeven heeft, neemt de
onrust weg en geeft ons moed. Bidden wij samen tijdens deze viering dat
de vrede van Christus alle verchillen wegneemt en mogen wij als de
kinderen van God elkaar liefhebben. 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
God van Vrede,
als U ons niet vasthoudt in deze wereld vol onrecht en haat,
aanslagen en oorlogen, honger en armoede, ziekte en dood,
dan dreigen wij uiteen te vallen;
daarom bidden wij U:
God van liefde,
als wij zien uw mensen op de vlucht voor oorlog en honger,
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voor onmenselijk geweld en natuurrampen,
zoekend naar een plek van ontferming;
als wij zien uw mensen gekleineerd en armgemaakt,
gediscrimineerd en verstoten, angstig en eenzaam zoekend naar erkenning;
als wij zien uw mensen getroffen door ernstige ziekten,
wetend dat zij het leven los moeten laten,
uw mensen lijdend aan het leven dat hen zo zwaar valt, eenzaam en
kwetsbaar;
uw mensen levend met zovele onbeantwoorde vragen, zoekend naar troost
dan bidden wij U:
wees hen allen nabij en laat ons hen nabij zijn.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Goede God,
als wij zien uw schepping, uw aarde,
uitgeput en leeggeroofd door onze hebzucht,
dieren en planten misbruikt voor onze welvaart,
lucht en zee vervuild door onze drang tot meer;
dan bidden wij U:
maak ons tot goede rentmeesters van uw schepping,
tot eer van U en alles wat leeft, groeit en bloeit.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
God van Vrede,
als wij zien elkaar hier in deze ruimte,
op de plek waar wij wonen en werken,
in onze buurt, wijk, dorp of stad en waar ook ter wereld,
als mensen naar uw beeld en gelijkenis,
hoe verschillend ook allen verbonden
in een groot Verlangen naar Vrede;
dan bidden wij U:
beziel ons tot navolging van Uw Zoon Jezus Messias
mensen verbindend over alle grenzen en culturen heen
geïnspireerd door uw Geest
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het Verlangen naar Vrede uitdragend op weg naar uw Rijk
waar ieder mens mag leven in een menswaardig bestaan.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Barmhartige God, als wij zien alle mensen wereldwijd
die slachtoffer zijn van het coronavirus,
dan bidden wij U:
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...
Kyrië eleison, Christe eleison
(Eigen intenties)
God van alle mensen,
dat wij allen, hier en op alle andere plaatsen op deze aarde,
ons verbonden mogen weten in uw grenzeloze verlangen naar Vrede;
dat wij allen, zo verschillend als wij zijn, ons verbonden mogen weten
in uw Geest van aanhoudende en volhoudende Adem,
om zo vanuit uw grenzeloze bewogenheid
in beweging te komen naar U en naar elkaar;
dat wij er zo mogen zijn voor elkaar,
ons verbonden wetende met alles wat ademt op uw lieve aarde;
zo bidden wij in Vredesnaam.
Moge het zo zijn!
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.
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Offerandelied: Is een mens trouw aan Gods wetten en woorden
Is een mens trouw aan Gods wetten en woorden,
hij loop niet mee in de pas van het kwaad.
Hij lacht niet weg wat hij over Hem hoorde.
Zo een brengt vrede, geluk waar hij gaat.
Staat hij geworteld in God voor het leven,
hij komt tot bloei als een boom op het land,
met armen wijd, want zo wil hij zich geven.
Zo een draagt vrucht en wint hand over hand.
Wie God voorbij loopt komt later Hem tegen,
hij is als kaf dat verwaait in de wind.
Maar hem die recht doet behoedt Hij zijn wegen
als hij maar deelt van ‘t geluk dat hij vindt
Heeft hij zijn dromen ver over de grenzen
van eigen huis, eigen land, eigen tijd,
leeft hij van dag tot dag dienstbaar aan mensen,
zo een wil feesten, maar dan wereldwijd.
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 blijft niet onverschillig
wanneer wij onze handen opheffen in gebed.
Aanvaard met dit brood en deze beker de gebeden van uw volk,
en geef ons de gaven van uw Zoon: gerechtigheid en vrede.
Vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
- 12 -

Eucharistisch gebed VIII (voor de verzoening II)
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.
U God, almachtige Vader, danken en prijzen wij door onze Heer Jezus
Christus voor uw werkzaamheid in de wereld.
Want te midden van een mensheid die verdeeld is door onenigheid en
tweespalt, ondervinden wij dat Gij ons hart ombuigt en bereid maakt tot
verzoening; uw Geest immers beweegt het mensenhart, zodat vijanden weer
met elkaar in gesprek gaan, tegenstanders elkander opnieuw de hand reiken
en volkeren elkaar trachten te ontmoeten. Aan U is het te danken dat door
de wil tot vrede twisten worden bijgelegd, haat door vergeving wordt
overwonnen en wraak wijkt voor vergiffenis.
Daarom danken en prijzen wij U, zonder ophouden, sluiten wij ons aan bij
de lofzang van de engelen in de hemel die U, Verhevene, toejuichen zonder
einde:
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.
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus uw
Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen redt, de
hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons wordt
aangeboden.
God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend, hebt Gij
ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij overgeleverd tot in de
dood, opdat wij ons tot U bekeren en elkander beminnen.
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en vragen
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wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, nu wij de
opdracht van uw Zoon vervullen.
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij tijdens
de maaltijd brood in zijn handen, dankte en zegende U, brak het brood en
gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw liefde,
vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,
DIT IS MIJN BLOED
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de
dood des Heren, totdat Hij komt.
Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde nagelaten.
Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij U aan, wat Gij
ons hebt gegeven: het offer van volkomen verzoening.
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw Zoon en
schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest verwijderen wat
scheiding brengt.
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, onze paus en
Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw volk.
Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met de
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heilige Maagd en Moeder van God, Maria, met de heilige Jozef haar
bruidegom, en met alle heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen
en standen, van alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot
een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede.
Door Christus onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en
tot in eeuwigheid. Amen.
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door Uw barmhartigheid,
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 houdt ons zijn Rijk voor,
waarin aan ieder mens recht wordt gedaan.
Verlangend naar dit Rijk van vrede, 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;
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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
Ieder is hier welkom, de eersten en de laatsten:
allen zijn wij werkers in Gods wijngaard
en mogen wij genieten van Gods goede gaven.
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.
Communielied: Wees werktuig van vrede
Wees werktuig van vrede, want liefde blust haat
en eenheid heelt breuken, ontzenuwt het kwaad.
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Breng hoop in de wanhoop, geef troost onverwacht.
Droog bittere tranen, verhelder de nacht.
Dat maakt je gelukkig, van binnen heel rijk.
Zo bouwen wij mensen aan Gods koninkrijk.
Wie geeft zal ontvangen, nooit leeg is je hand.
Zelfs dood zal je leven, God staat aan jouw kant.
Wees werktuig van vrede , want liefde blust haat
en eenheid heelt breuken, ontzenuwt het kwaad.
Gebed na de communie
Heer, in Jezus, uw geliefde Zoon, hebt Gij ons getoond
wat gerechtigheid is en ware vrede.
Wij vragen U:
laat ons die hier zijn gedachtenis hebben gevierd,
een leven leiden dat het evangelie waardig is.
Richt onze ogen op Hem die dienaar van allen wilde zijn:
Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Zending en zegen
Wij mogen gaan op de weg van Vrede
verbonden en aangeraakt, bemoedigd en geïnspireerd
door het Woord van Vrede
Wij mogen gaan in het spoor van Jezus Messias:
over grenzen heen zoekend naar wat ons mensen verbindt.
Wij mogen gaan op die weg van Vrede
als gezegende mensen
aan elkaar verbonden om de ander tot zegen te zijn.
Zegene ons daartoe de Eeuwige,
God van alle mensen,
in wie wij elkaar mogen zegenen.
De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren.
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Moge de Eeuwige ons zegenen, behoeden en verbinden;
moge de Eeuwige het Licht van zijn gelaat
over ons laten schijnen
en ons haar Liefde geven;
moge de Eeuwige zo altijd bij ons zijn
en ons met Vrede omgeven.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen.
Slotlied: Wie moet zwijgen, zal gaan spreken
Wie moet zwijgen, zal gaan spreken,
boventoon zal ondergaan.
Armen zullen breeduit lachen,
rijken leeg en schuldig staan.
Tronen, banken, macht en staatsie,
grof geschut, dwingelandij,
winst uit nood, eer over lijken,
alle dingen gaan voorbij.
Blinden zien en doven horen,
stommen spreken, lammen gaan.
Mens voor mens komt God ons tegen
en hij mag voorgoed bestaan.
Niemand ziet zijn levenseinde
als bedreiging van het lot.
Ieder weet zich, dood of levend
Onaantastbaar kind van God.
Geef ons dat wij durven leven,
dat er toekomst kan bestaan,
dat wij dromen verder geven.
dat er wegen opengaan,
dwars door grenzen en patronen
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boven feiten en verstand,
Boven al het doodgewone
uit, naar een nieuw toekomstland.
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 waren in de afgelopen
maanden alle publieke liturgische vieringen opgeschort. Daardoor konden
ook de collectes niet worden gehouden. Inmiddels zijn de vieringen in een
aantal kerken – maar niet in alle kerken - hervat. Nu het nog niet voor
iedereen mogelijk is om naar de kerk te komen, blijven wij ook 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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