PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Aangesproken door Gods Woord
Eucharistieviering op zondag 24 januari 2021
(3e zondag door het jaar B - Zondag van het Woord van God)
Voorganger: pastor Charles Duynstee.
Muziek: Jan Michel Koekebakker. Cantor: Peter Bernhardt
Lectrice: Thea Fortuin.
Locatie: Petrus en Paulus kerk Maassluis

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

Aangesproken door Gods Woord
Eucharistieviering op zondag 24 januari 2021
(3e zondag door het jaar B - Zondag van het Woord van God)
Openingslied: De dag gaat open ( G v L 584 )
De dag gaat open voor het Woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
Land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
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.
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Gezongen Kyrie-litanie ( G v L 216 )
Bezinnen wij ons op ons leven, op de keuzes die wij maken
en keren wij ons tot God, die ons bevrijdt van al wat ons bedrukt…
Bidden wij tot de levende God,
Vader van onze Heer Jezus Christus,
in de kracht van de heilige Geest…
Luister, Heer, ontferm U over ons.
Over de stad van God op aarde,
voor het volk dat hier bijeen is,
bidden wij om licht en verlossing!
Luister, Heer, ontferm U over ons.
Over de wereld waarin wij leven,
over hen die worden verdrukt
bidden wij om geloof en toekomst.
Luister, Heer, ontferm U over ons.
Over allen die zoeken naar waarheid
en het evangelie willen verstaan
bidden wij om geduld en om aandacht.
Luister, Heer, ontferm U over ons.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
Lofzang: Aanbidt en dankt uw Vader ( G v L 401 )
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.
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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, in Jezus, uw dienaar, roept Gij alle mensen op
tot bekering en geloof in de blijde boodschap.
Keer ons af van onze zondigheid,
geef ons de moed op uw uitnodiging in te gaan
en de weg te volgen van Jezus, 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 Jona (3,1-5. 10)
Het woord des Heren werd gericht tot Jona:
“Begeef u op weg naar Ninivé, de grote stad,
en verkondig haar de boodschap, die Ik u zal ingeven.”
En Jona begaf zich op weg naar Ninivé,
zoals de Heer hem bevolen had.
Ninivé nu was een geweldig grote stad,
wel drie dagreizen groot.
En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver
en hij preekte als volgt:
“Nog veertig dagen en Ninivé zal vergaan!”
De mensen van Ninivé geloofden het woord van God;
en riepen een vasten af
en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan.
En God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun slecht gedrag bekeerden.
En Hij kreeg spijt, dat Hij hun met de ondergang gedreigd had
en Hij voerde zijn dreiging niet uit.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
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Antwoordpsalm: Naar U gaat mijn verlangen, Heer (Psalm 25-I)
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Zoudt Gij ooit mij te schande maken,
neen, voor allen die op U wachten
zijt Gij een goede en betrouwbare God.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,
zet mij op het spoor van uw waarheid.
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U,
hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Tweede lezing: uit de eerste brief van Paulus a.d. Korintiërs (7, 29-31)
Broeders en zusters,
de tijd is kort geworden.
Laten daarom zij die een vrouw hebben,
zijn als hadden zij ze niet;
zij die wenen als weenden zij niet;
zij die zich verheugen als waren zij niet verheugd
zij die kopen als werden zij geen eigenaar.
Kortom, zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan;
want de wereld, die wij zien gaat voorbij.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
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Alleluiavers: Ik ben de weg, de waarheid en het leven ( G v L 249 )
Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.
Alleluia.
Evangelie: volgens Marcus (1, 14-20)
Nadat Johannes was gevangen genomen,
ging Jezus naar Galilea
en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.
Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”
Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep,
zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas,
terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer;
zij waren namelijk vissers.
Jezus sprak tot hen: “Komt, volgt Mij;
Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.
Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs,
en diens broeder Johannes;
ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken.
Onmiddellijk riep Hij hen.
Zij lieten hun vader Zebedeüs
met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Evangelie-acclamatie: Lof en heerlijkheid ( G v L 264 )
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,
eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
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Korte overweging
Als je terugkijkt op je leven, wie zijn dan voor je belangrijk geweest op de
weg, die je gegaan bent?
Je zult waarschijnlijk ontdekken: als ik die of die niet had ontmoet, als ik
die of die niet had gevolgd, was ik nu niet geweest wie ik ben.
Dat kan een herinnering oproepen aan een leraar op school of een bepaalde
gebeurtenis, die je met je vrienden hebt meegemaakt.
De weg die je gegaan bent in je leven om te ontdekken wat je plek of je
roeping is vaak een proces, je gaat mee in een bepaalde stroom; achteraf
realiseer je pas wie of wat een belangrijke rol heeft gespeeld in je proces
van menswording.
Het roepingsverhaal van de eerste leerlingen, in het Evangelie volgens
Marcus, lijkt niet op een proces, een ontwikkeling, maar heeft eerder een
militair karakter: het bestaat alleen uit bevel en uitvoering.
Maar hun innerlijke omscholing, zij moeten “vissers van mensen” worden,
zal lang en lastig worden.
In het vervolg van Evangelie horen we hoe hardleers, en verblind zij vaak
zijn.
Dus ook voor de leerlingen is hun roeping niet alleen een zaak van één
moment. Vaak vereist ze een levenslange omscholing.
In de roepingsverhalen van de eerste leerlingen kan je wel twee momenten
ontdekken die typerend zijn voor alle roepingsverhalen van mensen van
alle tijden.
Op de eerste plaats, Jezus roept mensen tijdens hun alledaagse bezigheden.
Bij het werk van iedere dag, in de manier waarop we de alledaagse taak
vervullen, kan iets van Gods bedoeling, voelbaar worden.
Het tweede moment is de schijnbare toevalligheid van onze roeping: Jezus
komt voorbij.
Het is niet doelbewust gepland, het overkomt je eerder.
Iemand volgen, je intensief met iemand bezighouden, gaat vaak met de
nodige aarzelingen en twijfels.
Elke navolging vraagt om keuzes, brengt drempels met zich mee, die je
moet nemen om verder te komen.
Soms maakt een ontmoeting veel indruk, maar daarna besef je dat het veel
van je vraagt om die weg te blijven volgen.
Jona is daar een voorbeeld van. Het verhaal wordt hier nogal gladjes
verteld, alsof Jona zich van meet af aan overgeeft aan zijn opdracht en
zending. Wat we horen is een tweede roeping, nadat hij angstig is
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weggevlucht en precies een andere kant is opgegaan is dan van hem werd
verwacht. Jona worstelt met de gevolgen van de weg die hij moet gaan,
waartoe hij geroepen wordt.
Zijn eerste reactie is wegvluchten en zich verschuilen. Met die mensen van
Ninivé wil hij niets te maken hebben. Maar God haalt hem terug, met
behulp van de zee, de storm , en de grote bekende walvis: hij wordt
gejonast.
Bij Gods stem denken we niet direct aan de stem van onze buurman, de
stem van onze moeder of ons kind, of een verre stem uit de derde wereld.
En toch klinkt in al die doodgewone stemmen om ons heen Gods stem.
In elke stem die roept om hulp klinkt de stem die vraagt om werkelijk
mee te leven.
De stem van God komt niet als donderslag bij heldere hemel, maar wij
kunnen zijn stem horen in al die stemmen om ons heen, die een beroep op
ons doen.
In ons dagelijks leven horen wij, als wij luisteren, de opdracht van Jezus
aan ieder van ons.
Hem achterna gaan is geloven in de goede boodschap en bouwen aan het
koninkrijk van God.
Jezus zegt ons: “de tijd is rijp en het rijk Gods is nabij”
Midden onder ons klinkt Gods stem en wijst Hij ons de weg.
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,
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de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.
Voorbede
Vanuit de stilte bidden wij tot U, onze God,
die ons steeds weer aanspreekt met uw Woord
en ons uitnodigt uw weg van licht en liefde te gaan…
Voor mensen die zich voelen als die eerste leerlingen,
opgetogen, geïnspireerd, bereid Gods roepstem te volgen:
dat zij kunnen volharden in hun geloof;
dat het hen met vreugde mag blijven vervullen.
Laat ons zingend bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor mensen die zich voelen als Jona,
in diepe duisternis, onzeker en onmachtig:
dat ze de moed en de kracht hebben zich om te keren,
en vol vertrouwen de weg gaan die God hun wijst.
Laat ons zingend bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor allen die Gods Woord verkondigen
en getuigen van Gods Rijk dat komt:
dat zij mensen tegemoet willen en durven gaan;
dat zij goede, helende woorden spreken.
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.
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(Eigen intenties)
God, U roept ons om andere wegen te gaan,
ons om te keren, uw stem te volgen.
Blijf bij ons met uw heilige Geest,
hier, vandaag en in al onze dagen. 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: Hoor, maar ik kan niet horen ( G v L 618 )
Hoor. Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dichtgestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet, ik. Niet waar.
Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.
Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf.
Uw mens opnieuw geboren.
O toekomst, laat niet af.
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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,
Gij roept uw volk bijeen rondom uw tafel.
Laat de eenheid van dit brood
en de vreugde van deze beker
alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen.
Spreek Gij uw scheppend Woord,
en maak ons tot het éne lichaam
van Christus, onze Heer.
Amen.
Eucharistisch gebed XII A
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.
Wij danken U, God, onze Vader voor het geschenk van het leven. Nooit
laat Gij ons alleen, wij staan U dag en nacht voor ogen.
Eertijds hebt Gij Israël, uw volk, door de woestijn geleid. Vandaag zijt Gij
uw Kerk nabij en schenkt Gij haar uw heilige Geest. Uw Zoon maakt
wegen voor ons open en uit dit aardse leven mogen wij uw land van
eindeloze vreugde binnengaan.
Daarom heffen wij met alle engelen en heiligen een loflied aan en prijzen
wij uw heerlijkheid:
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Gezongen Heilig ( G v L 297 )
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.
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons
op weg, en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer uw
Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met
brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor
ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. Daarom
bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en
zijn bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onze de maaltijd brood en
sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn
leerlingen terwijl Hij zei:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf
hem 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.
Gezongen acclamatie
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat
Gij verrezen zijt.
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Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en
wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden
en de dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw
heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn
leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor ons, Vader, de weg
naar U, geopend en begaanbaar zij.
God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, de
Geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde.
Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij vertrouwvol
en met vreugde onze wegen gaan, toenemend in geloof, vervul van hoop
en aanstekelijk door onze liefde, verbonden met heel het volk van God,
met de diakens en de priesters, met onze bisschop Johannes en de paus
Franciscus.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen, en over alle
gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het
licht van de verrijzenis.
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar
plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de
Maagd en Moeder Gods, met de heilige Jozef haar bruidegom, met uw
apostelen en martelaren en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw
Naam aanbidden en U prijzen door Jezus 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
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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
Wij zijn geroepen door Gods Woord van vrede,
geraakt met het verlangen naar vrede
voor alle mensen in deze wereld.
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.
Lied: “Vrede voor jou”
Gezongen Lam Gods ( G v L 337 )
Lam Gods, dat draagt de zonden van de wereld,
ontferm u over ons,
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Lam Gods, dat draagt de zonden van de wereld,
ontferm u over ons,
Lam Gods, dat draagt de zonden van de wereld,
geef ons uw vrede.
Uitnodiging tot de communie
Voor allen die Hem willen volgen op de weg ten leven,
heeft Jezus levend Brood gegeven,
zijn Lichaam dat ons voedt en kracht geeft.
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: Nu nog met halve woorden ( G v L 507 )
Nu nog met halve woorden hier en daar,
kijkend in donk're spiegels, bijna waar,
blijven wij vreemden die zien en weer vergeten,
doen in den blinde wat moet, maar ongeweten.
Dan, eenmaal, wordt wat niet bestaat:
wij zullen opengaan
en zien en horen, oog in oog, van mens tot mens verstaan.
Weten voorbij aan alle angst en schijn,
en liefde, liefde zal geen woord meer zijn.
Lichaam en zwijgen genoeg, en onze namen
rusten in licht als leeuw en lam tesamen.
Nu nog verslaafd, dan waar en vrij,
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ontketend, onverbloemd.
nu nog in tranen, dan getroost
en met mijzelf verzoend.
Gebed na de communie
Heer, het woord dat Gij gesproken hebt,
is thans in vervulling gegaan.
Gij hebt ons het lichaam van Christus toevertrouwd
en door deze communie zijn wij zelf één lichaam geworden.
Wij vragen U:
doe ons inzien hoezeer wij elkaar nodig hebben;
hoe elkeen zijn eigen gaven en zijn eigen roeping heeft.
Bouw ons op tot uw éne kerk,
tot de gemeenschap van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Zending en zegen
Wij hebben het Woord van God gehoord,
dat ons roept om ons om te keren
en mee op weg te gaan naar een nieuw begin.
Wij hebben in de Eucharistie het levende Woord ontvangen
als voedsel voor onderweg.
Wij gaan terug naar de onzekere werkelijkheid
van alledag, midden in de corona-crisis
Laten we van hier gaan in het vertrouwen
dat wij onze weg niet alleen gaan
maar samen, en onder 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: Hoe zouden wij geloven, Heer
1. Hoe zouden wij geloven, Heer, als
Gij niet wordt gehoord bij monde van verkondigers van uw verlossend woord?
2. Hoe zouden zij verkondigen als
niet uw Zoon hen zond, als niet uw Geest bekrachtigde de woorden uit hun mond?
3. Wij hebben door uw predikers vernomen van uw Naam, die ons met hoop en
goede moed het leven door doet gaan.
4. Wij danken Hem die heeft geplant, de
Heer die wasdom schenkt en ons, verstrooid, al om verdeeld, eens weer tezamen brengt.
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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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