PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Een nieuw verbond
Eucharistieviering op zondag 21 maart 2021
(5e zondag in de Veertigdagentijd B)
Voorganger: pastor Henri Egging
Organist en cantor: Bas van Houte
Locatie: St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans basiliek

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

Sla uw ogen op naar het licht
Eucharistieviering op zondag 21 maart 2021
(5e zondag in de Veertigdagentijd B)
Introitus: Iudica me
Iudica me Deus,
et discerne causam meam
de gente non sanctas:
ab homine iniquo et doloso
eripe me:
quia tu es Deus meus,
et fortitudo mea.

God, schaf mij recht;
kom voor mij op
bij mensen zonder mededogen.
Verlos mij van de man
vol valsheid en bedrog,
want Gij zijt mijn God
en mijn sterkte

Emitte lucem tuam,
et veritatem tuam:
ipsa me deduxerunt,
et adduxerunt
in montem sanctum tuam,
et in tabernacula tua.

Zend uw licht
en uw waarheid
om mij te geleiden
en mij te voeren
naar uw heilige berg
en in uw tenten.

Openingslied: Gedenken wij dankbaar (GvL 441)
1.

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis,
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,
die onze God en leidsman ten leven is.

2.

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

3.

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons alles slaaf is geweest.
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4.

Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam,
als graan in de aarde gestorven zijt.
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
van harte maak tot wederdienst ons bereid.

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.
Wij horen vandaag spreken over een nieuw verbond,
dat God met ons, mensen wil sluiten.
Maar wat is dat eigenlijk: een verbond?
Het is iets anders dan een zakelijk contract,
Maar het gaat om wederzijdse verbondenheid.
Als je met elkaar verbonden bent, dan heb je wat voor de ander over.
Als de graankorrel in de aarde valt en sterft,
zo horen wij Jezus zeggen over zijn eigen Pasen,
dan brengt hij veel vrucht voort.
God blijft ons trouw, altijd, ook in deze tijd van beproeving.
Door zijn nieuwe verbond met ons,
roept God ons op tot verbondenheid met elkaar.
Voorwoord over de Vastenactie
Vandaag vieren we de vijfde 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.
In deze tijd vragen Vastenactie en Kerk in Actie onze aandacht voor de
inzet van de kerken voor mensen die hun land willen opbouwen.
Vastenactie zet zich in voor onderwijs in Derde Wereldlanden dat
toegankelijk is voor jongeren en volwassenen, man en vrouw, gezond en
gehandicapt. Daardoor kunnen krachten in mensen vrijkomen om hun land
op te bouwen.
In het kader van het vijfde werk van barmhartigheid, ‘Ik had honger en
jullie gaven mij te eten’ - ondersteunt Kerk in Actie een boerencoöperatie
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op Java in Indonesië, waardoor boeren een betere opbrengst krijgen met
een milieuvriendelijker landbouw.
Op de websites van de deelgemeenschappen in Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis vindt u informatie over de acties in de vastentijd en de
mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het werk van Vastenactie en
Kerk in Actie.
Schuldbelijdenis en Kyrie eleison (Heer, ontferm U)
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.

Gebed
Almachtige God,
alle zaad moet sterven, wil het vrucht dragen:
zo heeft uw Zoon door zijn dood het leven gebracht.
Leer ons aanvaarden dat ook wij moeten sterven,
om vrucht te dragen voor het eeuwig leven.
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 profeet Jeremia (31, 31-34)
Er komt een tijd
– godsspraak van de Heer –
dat Ik met Israël een nieuw verbond sluit.
Geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb,
toen Ik hen bij de hand heb genomen
om hen uit Egypte te leiden.
Want dat verbond hebben zij verbroken,
ofschoon Ik hun meester was
– godsspraak van de Heer -.
Dit is het nieuwe verbond,
dat Ik in de toekomst met Israël sluit:
Ik leg mijn wet in hun binnenste,
Ik grif ze in hun hart.
Ik zal hun God zijn
en zij zullen mijn volk zijn.
Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden:
Leer de Heer kennen.
Want iedereen, groot en klein kent Mij dan
– godsspraak van de Heer -.
Dan vergeef Ik hun misstappen,
Ik denk niet meer aan hun zonden.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Graduale: Eripe me
Eripe me, Domine,
de inimicis meis:
doce me facere voluntatem tuam.

Red mij, Heer,
van mijn vijanden;
leer mij uw wil volbrengen.

Liberator meas, Domine,
de gentibus racundis:
ab insurgentibus in me
exaltabis me:
a viro iniquo eripies me.

Heer, die mij bevrijdt
van toornende volkeren,
Gij zult mij verheffen
boven hen die tegen mij opstaan,
mij ontrukken aan de man
die onrecht pleegt.
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Tweede lezing: uit de brief aan de Hebreeën (5, 7-9)
Broeders en zusters,
in de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Christus onder luid geroep en geween
gebeden en smekingen opgedragen aan God,
die Hem uit de dood kon redden.
Om zijn vroomheid is Hij verhoord:
hoewel Hij Gods Zoon was,
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;
en toen Hij het einde had bereikt,
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen,
oorzaak geworden van eeuwig heil.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tractus: Saepe expugnaverunt
Saepe expugnaverunt me
a iuventute mea.

Van mijn jeugd af
hebben zij mij dikwijls bevochten.

Dicat nunc Israel:
saepe expugnaverunt mea
iuventute mea.

Laat Israël nu zeggen:
Van mijn jeugd af
hebben zij mij dikwijls bevochten.

Et enim non potuerunt mihi:
supra dorsum meum
fabricaverunt peccatores.

Zij vermochten echter niets tegen
mij; de zondaars hebben
mijn rug bewerkt.

Prolongaverunt iniquitatem sibi:
dominus iustus concidet
cervices peccatorum.

Ze hebben hun ongerechtigheid
voortgezet; de rechtvaardige Heer
zal de zondaars de nek breken.

Evangelie: volgens Johannes (12, 20-33)
Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding
waren ook enige Grieken.
Deze nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan
en vroegen hem: “Heer, wij zouden Jezus graag spreken.”
Filippus ging het aan Andreas vertellen
en tenslotte brachten Andreas en Filippus
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de boodschap aan Jezus over.
Jezus echter antwoordde hun:
“Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen;
maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.
Wie zijn leven bemint, verliest het;
maar wie zijn leven in deze wereld haat,
zal het ten eeuwigen leven bewaren.
Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen;
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.
Nu is mijn ziel ontroerd.
Wat moet Ik zeggen?
Vader, red Mij uit dit uur?
Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen.
Vader, verheerlijk uw Naam.”
Toen kwam er een stem vanuit de hemel:
“Ik heb Hem verheerlijkt
en zal Hem wederom verheerlijken.”
Het volk dat er bij stond te luisteren,
zei dat het gedonderd had.
Anderen zeiden:
“Een engel heeft tot Hem gesproken.”
Maar Jezus sprak:
“Niet om Mij was die stem,
maar om u.
Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats,
nu zal de vorst dezer wereld worden buiten geworpen;
en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven
zal Ik allen tot Mij trekken.”
Hiermee duidde Hij aan
welke dood Hij zou sterven.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
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Overweging
Wij horen vandaag dat God een nieuw verbond met ons wil aangaan. God
verbindt zich met ons, mensen. God wil er niet alleen zijn voor een
bepaalde bevoorrechte groep, zegt de profeet Jeremia, maar voor het hele
volk. Daarom wordt Gods wet ook in de harten van alle mensen van goede
wil geschreven.
Wanneer dat nieuwe verbond er uiteindelijk komt, lijkt het minder
ingetogen te gaan. Mensen horen God in een stem uit de hemel tot Jezus
spreken; anderen horen een geluid alsof het dondert, zo horen wij in het
Evangelie. Maar uiteindelijk staat hier toch het persoonlijke gebed
centraal, dat Jezus tot zijn en onze Vader richt.
Er zal een nieuw verbond komen, voorspelt de profeet in de eerste lezing.
Het oude verbond is door het volk verbroken. Maar toch gaat het hier
anders dan bij het opzeggen van een zakelijk contract. Het verbond is dan
wel stuk gegaan, maar toch blijft God begaan met zijn volk.
Hij herinnert zich hoe Hij het volk uit de slavernij bevrijd heeft. Ook al is
het verbond verbroken, er worden toch geen rekeningen vereffend. God
zal alles wat fout gegaan is vergeven en Hij sluit een nieuw verbond met
zijn volk. God blijft ons trouw, altijd, ook in deze tijd van beproeving.
Eeuwen later hebben mensen zich die voorspelling van een nieuw verbond
herinnerd, toen Jezus weldoende rond trok. Zijn optreden trok veel mensen
aan, die niet allemaal tot het Joodse volk behoorden. De leerlingen weten
er aanvankelijk geen raad mee als enkele Grieken – niet-Joden dus – met
Jezus willen spreken.
Op dat moment werd duidelijk dat het nieuwe verbond van God met de
mensen heel anders zou zijn dan men zich voorstelde. God sluit zijn
nieuwe verbond niet met één bepaald volk, maar met alle mensen van
goede wil. De kerk van Jezus Christus zou één grote universele familie
worden, over grenzen heen. Waar je ook vandaan komt, als je gelooft hoor
je er bij.
En er is nog meer aan het nieuwe verbond dat anders is dan iedereen
verwachtte. God komt niet met machtsvertoon ingrijpen in deze wereld.
Nee, God toont zich aan ons in een kwetsbare Mens, die door het lijden
heen zal moeten gaan. De graankorrel moet in de aarde vallen en sterven
om vrucht voort te brengen.
Wij hoorden in het Evangelie heel indringend de tweestrijd van Jezus. In
gebed tot zijn Vader vraagt Hij: ‘red mij uit dit uur’. Maar even later beseft
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Hij weer: daartoe ben ik juist gekomen. Uiteindelijk maakt Jezus een
keuze: hij wil niet ontsnappen aan het lijden dat Hem te wachten staat. Wij
hoorden hierover ook in de tweede lezing, uit de Hebreeënbrief.
Dat is wat Jezus ook van ons, zijn leerlingen, vraagt: dat wij ons leven,
onze maatschappelijke positie en onze bezittingen op het spel durven
zetten voor anderen. Juist nu, in deze corona-crisis, komt het erop aan.
Alleen als je je leven durft los te laten, kun je vruchtbaar zijn voor andere
mensen.
Op het moment dat Jezus aan het kruis sterft, wordt Hij door God verheven
en in ere hersteld. Doordat Hij het lijden niet uit de weg ging, is de
kringloop van het kwaad doorbroken. God verbindt zich met ons, mensen;
en Hij roept ons op tot verbondenheid met elkaar.
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.
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Voorbede
Bidden wij tot God, onze Vader,
die met ons een nieuw verbond gesloten heeft in Jezus Christus…
Voor de kerkgemeenschap:
dat zij een getuige mag zijn van de Blijde Boodschap,
tot heil van alle mensen van goede wil.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor deze wereld:
dat de macht van het kwade wordt gebroken
en steeds meer mensen hun hart openen voor Gods liefde.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor alle mensen die lijden:
dat zij de moed niet verliezen,
maar verlichting vinden bij het kruis van Jezus Christus.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor mensen in ontwikkelingslanden
die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering:
dat zij wegen vinden om in hun levensonderhoud te voorzien;
dat wij niet streven naar groeiende welvaart
die ten koste gaat van het klimaat.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor onszelf:
dat wij liefdevol omzien naar mensen in nood;
dat wij vertrouwen in de graankorrel
die in de aarde moet vallen
om vrucht voort te brengen.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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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)
Goede God,
uw Zoon heeft zijn leven als graankorrel in de aarde laten vallen
om vrucht te dragen in ons leven, in onze redding.
Laat ons in geloof opzien naar Hem:
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. 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.
Offertorium: Confitebor tibi
Confitebor tibi, Domine,
in toto corde meo:
retribue servo tuo:
vivam,
et custodiam sermones tuos:
vivifica secundum verbum tuum,
Domine.

Ik zal U prijzen, Heer,
uit heel mijn hart;
geef aan uw dienaar,
dat ik mag leven
en uw woorden onderhouden;
laat mij weer leven
volgens uw Woord, Heer.
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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, als de graankorrel die in de aarde valt
en als de druif, geperst tot wijn,
zo heeft uw Zoon zichzelf voor ons gegeven.
Aanvaard dit brood en deze wijn
waarmee wij de gedachtenis willen vieren
van Christus onze Heer. Amen.
Prefatie I 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 door Christus onze Heer.
Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar
het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van
grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw
aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de volheid
der genade die Gij uw kinderen hebt toegezegd.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor
uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden:
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Sanctus (Heilig)
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus, Deus sabaoth.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.

Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.

Vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid.

Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt
in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Eucharistisch gebed VIII
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 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:
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NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,
DIT IS MIJN BLOED
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij
de dood des Heren, totdat Hij komt.
Heer onze God, 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
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.
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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
In het spoor van de profeten mogen wij vertrouwen
dat God met ons een nieuw verbond wil sluiten.
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.
Agnus Dei (Lam Gods)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.

Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.

Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
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Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem,

Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

Uitnodiging tot de communie
God toont ons zijn trouw
in het leven, sterven en verrijzen van zijn Zoon.
Wij mogen Gods trouw ontvangen in de tekenen van brood en wijn.
Zo worden wij opgenomen in zijn nieuwe verbond
en ontvangen wij de kracht om leerling te zijn op de weg van de Heer.
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.
Communio: Qui mihi ministrat
Qui mihi ministrat,
me sequitur:
et ubi ego sum,
illic et minister meus erit

Wil iemand Mij dienen,
dan moet hij Mij volgen;
waar Ik ben,
daar zal ook mijn dienaar zijn

Communielied: Een mens te zijn op aarde (Gvl 432)
1.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan.
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2.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, geen engel en geen dier,
een levende, een dode, een mens in wind en vuur.

3.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

4.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

Gebed na de communie
Heer onze God,
in het mysterie van brood en wijn
hebben wij de verlossing gevierd
en de vergeving van onze zonden.
Wij vragen U:
spreek tot ons uw bevrijdend Woord,
doe onze droefheid in vreugde verkeren
en breng ons van dood naar leven.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Zending en zegen
Verbondenheid met God en met elkaar,
in lief en leed, in goede en kwade dagen.
Dat is de opdracht die wij mee krijgen uit deze viering.
God blijft ons trouw: Hij sluit met ons een nieuw verbond.
Jezus Messias geeft zijn leven voor ons
en Hij nodigt ons uit om te zijn als die graankorrel,
die in de aarde valt om vrucht te dragen.
Juist nu, in deze corona-crisis, komt het erop aan.
Gaan wij dan nu op weg,
met de zegen van de God van het verbond:
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De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren.
Heer, schenk het volk dat U onderdanig is
uw rijkste zegen
en laat het altijd trouw blijven
in het vervullen van uw geboden.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en heilige Geest.
Amen.
Slotzang: Attende Domine
Attende Domine, et miserere,
quia peccavimus tibi.

Luister Heer, en wees ons genadig,
want wij hebben tegen U gezondigd.

Ad te Rex summe,
omnium Redemptor,
oculos nostros sublevamus flentes:
exaudi, Christe,
supplicantum preces.

Tot U, opperste Koning,
Verlosser van ons allen,
heffen wij wenend onze ogen op:
verhoor, Christus,
ons smeekgebed

Attende Domine, et miserere,
quia peccavimus tibi.

Luister Heer, en wees ons genadig,
want wij hebben tegen U gezondigd.

Dextera Patris,
lapis angularis, via salutis,
ianua caelestis,
ablue nostri maculas delicti.

Rechterhand van de Vader,
Hoeksteen, Weg van het heil,
Deur naar de hemel,
reinig ons van zondesmet.

Attende Domine, et miserere,
quia peccavimus tibi.

Luister Heer, en wees ons genadig,
want wij hebben tegen U gezondigd.

Rogamus, Deus, tuam maiestatem:
auribus sacris gemitus exaudi:
crimina nostra placidus indulge.

Wij vragen, God, uw majesteit:
schenk gehoor aan ons zuchten:
vergeef genadig onze fouten.

Attende Domine, et miserere,
quia peccavimus tibi.

Luister Heer, en wees ons genadig,
want wij hebben tegen U gezondigd.
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Tibi fatemur crimina admissa,
contrito corde pandimus
occulta:
tua Redemptor,
pietas ignoscat.

U bekennen wij de bedreven fouten,
rouwmoedig belijden wij ons
heimelijk kwaad:
Verlosser, schenk
in uw goedheid vergiffenis.

Attende Domine, et miserere,
quia peccavimus tibi.

Luister Heer, en wees ons genadig,
want wij hebben tegen U gezondigd.

Innocens captus,
nec repugnans ductus,
testibus falsis
pro impiis damnatus:
quos redemisti,
tu conserva, Christe.

Gij, die onschuldig gevangen
genomen,
zonder tegenstand weggevoerd,
op vals getuigenis ten gunste
van zondaars zijt veroordeeld:
Christus, spaar hen
die Gij hebt verlost.

Attende Domine, et miserere,
quia peccavimus tibi.

Luister Heer, en wees ons genadig,
want wij hebben tegen U gezondigd
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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.
- 20 -

