PAROCHIE DE GOEDE HERDER

‘Heden hosanna, morgen…’
Eucharistieviering op zondag 28 maart 2021
Palm- of passiezondag (B)
Voorganger: pastor Melvin Tharsis, SVD
Muzikale begeleiding: Jan Michel Koekebakker
Zang: Klary Addink en Annelies Jungschlager
Locatie: Petrus en Pauluskerk

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

Eucharistieviering op Palmzondag, 28 maart 2021
Openingsgezang: Hosanna, Zoon van David (GvL 468/620)
Hosanna, Zoon van David:
gezegend Die komt in de naam des Heren.
Hij is de Koning van Israël.
Hosanna in den hoge!
Begroeting en Welkom
In de naam van de Vader en de + Zoon en de heilige Geest. Amen.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
En met uw geest.
Palmwijding
God, vermeerder het geloof van allen die op U hopen,
en verhoor goedgunstig ons vurig gebed:
geef dat wij die vandaag Christus
op zijn zegetocht met palmtakken begeleiden,
U ook door Hem de vruchten van goede werken kunnen aanbieden.
Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Intochtsevangelie: volgens Marcus (11, 1-10)
Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden,
in de richting van Betfage en Betanië op de olijfberg,
zond Hij twee van zijn leerlingen uit met de opdracht:
“Gaat naar het dorp daar vóór u,
en bij uw binnenkomst is het eerste, dat ge zult vinden een veulen,
dat vastgebonden staat,
en waarop nog nooit iemand gezeten heeft;
maakt dat los en brengt het hier.
En als iemand u de aanmerking maakt:
Wat doet ge daar?,
antwoordt dan:
De Heer heeft het nodig,
maar Hij stuurt het spoedig weer hier terug.”
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Zij gingen weg en vonden een veulen vastgebonden aan een deur
buiten op straat.
Ze maakten het los,
maar sommige mensen, die daar in de buurt stonden,
riepen hun toe:
“Wat doet ge daar, om zomaar dat veulen los te maken?”
Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd
en de mensen lieten hen ongemoeid.
Ze brachten het veulen bij Jezus,
legden er hun mantels overheen
en Hij ging er op zitten.
Velen spreidden hun mantels op de weg uit,
anderen groene takken, die ze in het veld gehakt hadden.
De mensen, die Hem omstuwden, jubelden:
“Hosanna; Gezegend de Komende in de Naam des Heren;
Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David!
Hosanna in den hoge!”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Gezang: De kinderen van Jeruzalem (GvL 423)
De kinderen van Jeruzalem
loven de Heer met blijde stem
en zingend juichend keer op keer:
Geloofd zij onze God en Heer!
Gebed
Almachtige eeuwige God,
Gij hebt uw Zoon met menselijkheid bekleed
en Hem het kruis van de dienstknecht doen dragen.
Geef dat wij als dienaren de Meester volgen
tot in het lijden, waarin Hij ons is voorgegaan,
om eenmaal ook te delen in de vreugde van zijn verrijzenis.
Hij 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 Jesaja (50, 4-7)
God de Heer heeft mij de gave van het woord geschonken; ik versta het de
ontmoedigden moed in te spreken. Elke morgen spreekt Hij zijn woord,
elke morgen richt Hij het woord tot mij en ik luister met volle overgave.
God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet
teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan
wie mij de baard uitrukten en mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie
mij smaadden en bespuwden. God de Heer zal mij helpen: daarom zal ik
niet beschaamd staan en ik zal geen spier vertrekken. Ja, ik weet dat ik niet
te schande zal worden.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Antwoordpsalm: uit psalm 22(1) GvL
V: God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
Refrein: God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
1.

Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt,
ik roep het ’s nachts, en Gij laat mij maar roepen.
Refrein

2.

Onze vaderen hadden vertrouwen in U,
vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest.
Refrein

3.

Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst,
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.
Refrein

4.

Ik ben geen mens meer, ik ben een worm,
gehoond door mensen, veracht door de buurt.
Refrein

5.

Ik ben bespottelijk in aller ogen,
ieder lacht me hoofdschuddend uit:
Refrein

6.

“hij zocht het bij God, laat die hem dan redden,
laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem.”
Refrein
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Lezing uit het Lijdensverhaal (volgens Marcus 15,1-39)
V.:

In de vroege morgen kwamen zij tot een besluit: de hogepriesters
met de oudsten en schriftgeleerden, heel het Sanhedrin. Zij boeiden
Jezus, voerden Hem weg en leverden Hem uit aan Pilatus. Pilatus
stelde Hem de vraag:

P.:

“Zijt Gij de koning der Joden?”

V.:

Hij antwoordde hem:

C.:

“Gij zegt het.”

V.:

Toen de hogepriesters vele beschuldigingen tegen Hem inbrachten
ondervroeg Pilatus Hem weer en zei:

P.:

“Geeft Gij in het geheel geen antwoord? Zie eens wat voor
beschuldigingen ze tegen U inbrengen.” Maar Jezus gaf volstrekt
geen antwoord meer, zodat Pilatus verbaasd was.

V.:

Nu was hij gewoon bij elk feest één gevangene vrij te laten, degene
om wie zij vroegen. Er zat juist een zekere Barabbas gevangen
onder de oproer-makers; zij hadden bij het oproer een moord
begaan. Het volk kwam opzetten en begon te vragen dat hij voor
hen zou doen zoals altijd. Pilatus antwoordde daarop met de vraag:

P.:

“Wilt ge dat ik de koning der Joden zal vrijlaten?”

V.:

Hij zag wel in dat de hogepriesters Hem uit nijd overgeleverd
hadden. Maar de hogepriesters hitsten het volk op te vragen dat hij
toch liever Barabbas moest vrijlaten. Nu nam Pilatus weer het
woord en vroeg hun:

P.:

“Wat moet ik dan doen met Hem die gij de koning der Joden
noemt?”

V.:

Nu schreeuwden ze opnieuw:

Allen: “Kruisig Hem!”
V.:

Daarop vroeg Pilatus hun:

P.:

“Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?”

V.:

Maar zij schreeuwden nog harder:

Allen: “Kruisig Hem!”
V.:

Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven liet hij Barabbas vrij,
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maar Jezus liet hij geselen en gaf Hem over om gekruisigd te
worden.
V.:

Nu brachten de soldaten Hem het paleis binnen, dat wil zeggen het
pretorium, en riepen de hele afdeling bij elkaar. Ze hingen Hem
een purperen kleed om, vlochten een doornenkroon en zetten Hem
die op. Vervolgens gingen zij Hem het saluut brengen:

Allen: “Gegroet, koning der Joden.”
V.:

Zij sloegen Hem met een rietstok op het hoofd, bespuwden Hem en
brachten Hem hulde door op de knieën te vallen. Nadat zij hun spel
met Hem gedreven hadden ontdeden zij Hem van het purperen
kleed, trokken Hem zijn eigen kleren aan en voerden Hem weg om
Hem te kruisigen. Zij vorderden een voorbijganger die van het veld
kwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, tot
het dragen van zijn kruis. Zo brachten ze Hem naar de plaats
Golgota, wat vertaald wordt met schedel-plaats. Daar boden ze
Hem met mirre gekruide wijn aan, maar Hij weigerde. Nadat ze
Hem gekruisigd hadden verdeelden ze zijn kleren en dobbelden om
wat ieder krijgen zou. Het was het derde uur toen ze Hem
kruisigden. Het opschrift met de reden van zijn veroordeling
luidde: De koning der Joden. Samen met Hem kruisigden ze ook
twee rovers, de een rechts de ander links van Hem. Zo ging in
vervulling dit Schriftwoord: Hij is onder de booswichten gerekend.
Voorbijgangers hoonden Hem terwijl ze het hoofd schudden en
zeiden:

Allen: “Ha, Gij daar die de tempel afbreekt en in drie dagen weer
opbouwt, kom van het kruis af en red U zelf.”
V.:

In dezelfde geest zeiden de hogepriesters en de schriftgeleerden
spottend onder elkaar:

Allen: “Anderen heeft Hij gered maar zichzelf kan Hij niet redden. Die
Messias, die koning van Israël, laat Hem nu van het kruis
afkomen; dan zullen we zien en geloven!” Zelfs die samen met
Hem gekruisigd waren voegden Hem beschimpingen toe.
V.:

Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele land, tot
aan het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met
luider stem:
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C.:

“Eloï, Eloï, lama sabaktani!”

V.:

Dit is vertaald: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij
verlaten? Enkele omstanders die het hoorden zeiden:

Allen: “Hoor, Hij roept Elia.”
V.:

Een van hen ging een spons halen, drenkte die in zure wijn, stak
hem op een rietstok en bood Hem te drinken terwijl hij zei:

Allen: “Laat me begaan! We willen eens zien of Elia Hem eraf komt
halen.”
V.:

Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.
(Stilte)

V.:

Toen scheurde het voorhangsel van de tempel van boven tot onder
in tweeën. De honderdman die tegenover Hem post had gevat en
zag dat Hij onder zulke omstandigheden de geest had gegeven riep
uit:

Allen: “Waarlijk, deze mens was een Zoon van God.”
Korte overweging
Beste zuster en broeders in Jezus Christus.
Vandaag begint de Goede week. Een week om meer over het lijden en de
dood van onze Heer Jezus na te denken. Na zijn dood, op de derde dag was
Hij verrezen. Als wij ons over het lijden en dood van Jezus bezinnen,
krijgen wij de boodschap dat lijden en dood niet eeuwig zijn, maar er komt
verrijzenis, een moment van blijheid, een moment van waarheid. Jezus zei:
U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Jezus belooft
ons dat de waarheid ons zal bevrijden. Er zijn twee dingen die altijd aan
het einde komen. Ten eerste: Het Besef en ten tweede: de Waarheid.
Jezus had, na het slaken van een luide kreet, de geest gegeven. Het
voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden in tweeën.
Toen de centurio die tegenover Jezus stond, zag dat Jezus op deze manier
de geest gaf, zei hij: “Inderdaad, die man was de zoon van God.” Nu
komen tenslotte het besef en de waarheid. De centurio beseft en zegt de
waarheid: dat Jezus de zoon van God is.
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De eerste lezing spreekt over Jezus en wat tijdens zijn lijden zou gaan
gebeuren. Wat de profeet Jesaja heeft gesproken, gebeurde tijdens het
lijden van Jezus. De soldaten sloegen Jezus met een rietstok op het hoofd,
spuwen Hem in het gezicht en knielden voor Hem neer om Hem te
huldigen. Toen ze zo de spot met Hem gedreven hadden, namen ze Hem de
purperen mantel af en deden Hem zijn eigen kleren weer aan. Toen
brachten ze Hem naar buiten om Hem te kruisigen.
Als wij pijn of spot ervaren, moeten wij nadenken over Jezus die hetzelfde
heeft doorgemaakt. De wereld heeft Hem heel veel pijn gedaan. Dus kent
Hij zeker onze pijn. Wij zijn christenen. Dat betekent wij de navolgelingen
zijn van Jezus Christus. Daarom is het echt belangrijk voor ons om na te
denken: met wie ben ik? Met de mensen die pijn ervaren of met de mensen
die de pijn doen. Als navolging van Jezus Christus, doe ik wat Jezus
gedaan heeft? De H. Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen: “Jezus
die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan
de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een
slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens
verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de
dood, tot de dood aan het kruis.
Hij heeft dit gedaan want God wilde dat wij zouden leven. God geeft ons
een nieuw leven door Jezus en laat ons zien hoe groot zijn liefde is. Laten
wij tijden deze Goede Week over de liefde van God nadenken en worden
wij tot het instrument van Gods liefde. 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;
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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 met vertrouwen tot God, onze Vader,
die ons door het lijden, sterven en verrijzen van zijn Zoon
heeft aangenomen als zijn kinderen…
Voor de kerkgemeenschap:
dat wij in de viering van de Goede Week
onze verbondenheid met de lijdende en verrezen Heer
mogen vernieuwen en versterken.
Laat ons zingend bidden...
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.
Voor allen die regeringsverantwoordelijkheid dragen:
dat zij bedacht zijn op het welzijn van allen
en dat zij beseffen dat zij zijn geroepen om te dienen.
Laat ons zingend bidden...
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.
Voor mensen die lijden onder vervolging en marteling:
dat er spoedig een einde mag komen aan hun ellende
en dat zij in vrede en vrijheid kunnen leven.
Laat ons zingend bidden...
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.
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Voor onszelf:
dat de viering van deze dagen van passie en Pasen
ons helpt de zin van ons leven te verstaan.
Laat ons zingend bidden...
Heer, onze Heer, 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 Heer, wij bidden U, verhoor ons.
(Eigen intenties)
Laat ons zingend bidden...
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.
Eeuwige God,
uw Zoon heeft zich niet willen vastklampen
aan zijn gelijkheid met U,
maar Hij heeft zich vernederd tot de dood aan het kruis.
Laat ons, die |Hem als onze Heer belijden,
ook eens delen in de Verrijzenis
van 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.
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Offerandegezang: Het lied van de eerste der mensen (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 aller slaaf is geweest.

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.

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, wees ons nabij
want voor ons heeft uw Zoon het kruis gedragen.
Neem onze gaven in zijn offer op,
schenk ons de verzoening waar wij om vragen:
de rijkdom van uw barmhartigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.
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Prefatie
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. Hij die zelf onschuldig was, heeft willen
lijden voor hen die schuldig waren; Hij die geen kwaad bedreven had, liet
zich veroordelen omwille van de zondaars. Zijn dood heeft onze zonden
uitgewist, zijn verrijzenis bracht ons gerechtigheid. Daarom met alle
engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en
aanbidden wij U, en zingen U toe vol vreugde:
Heilig (gezongen)
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.
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.
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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
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.
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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,
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
Bij de intocht in Jeruzalem stonden mensen te juichen
omdat ze in Jezus een nieuwe Koning herkenden,
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die de vrede van de hemel met zich meedroeg.
Laat wij bidden om die vrede:
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 (gezongen)
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
Door deel te nemen aan deze tafel worden
wij het leven en sterven van Jezus deelachtig.
Mogen wij zo ook kracht tot opstanding ontvangen,
telkens weer en ook vandaag,
in deze dagen op weg naar Pasen.
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…
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Gebed bij de ‘geestelijke communie’
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.
Communiegezang: Met de boom des levens (GvL 495, 1, 4, 5)
1.

Met de boom des levens
wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.

Refrein:
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.
4.

Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,
Refrein

5.

want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.
Refrein

Gebed na de communie
Door uw heilige gave gesterkt, vragen wij U ootmoedig:
Heer, die ons door de dood van uw Zoon
|hoop hebt gegeven op het eeuwig leven
waarin wij geloven,
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laat ons door zijn verrijzenis
het doel bereiken waarheen wij op weg zijn.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zending en zegen
Er is in deze wereld veel lijden, maar ook veel vreugde.
Er is in deze Goede Week vreugde, maar ook veel lijden.
Laten we met moed en kracht deze week ingaan,
laten we met moed en kracht ons leven aangaan
naar het voorbeeld van Jezus Christus.
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Heer, zie vol liefde naar uw gemeenschap,
voor wie onze Heer Jezus Christus
zich zonder aarzelen heeft overgeleverd aan zijn vijanden
en de folteringen van het kruis heeft ondergaan.
Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Zegene u de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Slotgezang: Lam Gods dat zo onschuldig (GvL 630)
1.

Lam Gods zo onschuldig,
zo eindeloos geduldig
aan ’t schandelijk kruishout lijdt:
’t Is al voor onze zonden,
uw pijnen en uw wonden:
Gij, Die de Onschuld zelve zijt.

2.

Lam Gods, Gij wildet sterven
uws Vader liefde derven
in eindeloze pijn.
Gij sloeg op ons uw ogen
in godd’lijk mededogen
en wildet onz’ Verlosser zijn.
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3.

Lam Gods, nimmer volprezen,
leer ons de zonden vrezen,
waarvoor Gij stierf aan ’t kruis.
Wil Gij ons eenmaal geven
het onvergankelijk leven
bij U in ’t hemels Vaderhuis.
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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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