PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Blijf verbonden
Eucharistieviering op zondag 2 mei 2021
Voorganger: pastor Henry Egging
Muziek: Jan Michel Koekebakker.
Zang: Erna Sterenborg en Kees van der Elst
Locatie: Petrus en Paulus kerk Maassluis

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

Blijf verbonden
Eucharistieviering op zondag 2 mei 2021
Openingslied: Zingt voor de Heer een nieuw gezang
Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!
Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
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.
Welkom aan u allen, die gekomen bent
of met deze viering meekijkt voor gebed en bezinning.
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In deze viering klinken woorden over de liefde van God,
die tastbaar geworden is in Jezus Christus.
In deze tijd is het moeilijk geworden
om liefde te voelen door dicht bij elkaar te zijn.
Maar toch: in het licht van Pasen
is het goed om steeds opnieuw te beseffen
hoezeer wij aan Christus gehecht zijn:
zoals de ranken aan een wijnstok.
Zo zijn wij ook verbonden met elkaar.
Schuldbelijdenis
Verbondenheid met God en met elkaar,
dat is niet altijd een gemakkelijke weg.
Voor die keren dat wij onszelf zochten en niet de ander,
vragen wij om vergeving…
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.
Heer, ontferm U (Laurentius-mis van P. de Prez)
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Lofzang: Eer aan God (Laurentius-mis van P. de Prez)
Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
-3-

Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
Gebed
God, Gij opent de poort van het geloof
voor alle volken van alle tijden.
Wij vragen U: roep ook in deze tijd mensen
die zich wijden aan het gebed
en de bediening van het Woord.
Vermeerder het aantal leerlingen
die van harte geloven in uw Zoon
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft,
Jezus Christus, onze Heer.
Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing: uit de Handelingen der apostelen (9, 26-31)
In die tijd deed Paulus,
in Jeruzalem aangekomen,
pogingen zich bij de leerlingen aan te sluiten,
maar allen waren bang van hem,
omdat zij niet konden geloven, dat hij een leerling was.
Barnabas trok zich zijn lot aan,
bracht hem bij de apostelen
en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Heer gezien had
en dat Deze tot hem had gesproken,
en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was
in de Naam van Jezus.
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Voortaan ging hij in Jeruzalem geregeld met hen om,
terwijl hij onverschrokken optrad in de Naam van de Heer.
Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten.
Dezen probeerden hem te vermoorden.
Toen de broeders dit te weten kwamen,
brachten ze hem weg naar Caesarea
en lieten hem naar Tarsus vertrekken.
Nu genoot de Kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede;
zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren
en nam gestadig in aantal toe
door vertroosting van de heilige Geest.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Antwoordpsalm: uit psalm 22 (26b-27.28 en 30. 31-32)(gezongen)
Voor heel de menigte zal ik U prijzen.
Voor heel de menigte zal ik U prijzen,
U danken voor het oog van de godvrezenden.
De armen zullen eten en verzadigd worden,
en allen die God zoeken, prijzen Hem.
Voor heel de menigte zal ik U prijzen.
Dan zullen alle landen van de aarde de Heer gedenken
en zich tot Hem keren.
Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden,
voor Hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.
Voor heel de menigte zal ik U prijzen.
Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven,
mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt,
van zijn gerechtigheid aan die geboren worden.
Voor heel de menigte zal ik U prijzen.
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Tweede lezing: uit de eerste brief van de apostel Johannes (3, 18-24)
Vrienden,
wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen,
maar met concrete daden.
Dat is onze maatstaf;
daardoor krijgen wij de zekerheid,
dat wij thuishoren bij de waarachtige God.
Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn ons geweten geruststellen,
ook als het ons veroordeelt,
want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.
Dierbare vrienden,
daar ons geweten ons dus niet hoeft te veroordelen,
mogen wij vrijmoedig met God omgaan;
wij krijgen van Hem alles wat wij vragen,
omdat wij zijn geboden onderhouden
en doen wat Hem aangenaam is.
En dit is zijn gebod:
van harte geloven in zijn Zoon Christus
en elkaar liefhebben, zoals Hij ons bevolen heeft.
Wie zijn geboden onderhoudt,
blijft in God en God blijft in hem.
En dat Hij in ons woont,
weten we door de Geest, die Hij ons gegeven heeft.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor het evangelie: Joh. 15, 4.5b (gezongen)
Alleluia.
Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer,
wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht.
Alleluia.
Evangelie: volgens Johannes (15, 1-8)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer.
Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt,
snijdt Hij af;
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en elke die wel vrucht draagt,
zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.
Gij zijt al rein dankzij
het woord dat Ik tot u gesproken heb.
Blijft in Mij, dan blijf Ik in u.
Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf,
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.
Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
Wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf in hem,
die draagt veel vrucht,
want los van Mij kunt gij niets.
Als iemand niet in Mij blijft,
wordt hij weggeworpen als rank en verdort;
men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden.
Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven,
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt,
dat gij rijke vruchten draagt;
zo zult gij mijn leerlingen zijn.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Evangelie-acclamatie
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Korte overweging
Wijngaarden zijn in onze streken geen alledaags verschijnsel. Toch zal
iedereen het beeld begrijpen dat Jezus in het Evangelie oproept. De ranken
van de wijnstok groeien in alle richtingen en zijn onderling innig met
elkaar verstrengeld. En naar welke kant de ranken ook uitgegroeid zijn, zij
blijven verbonden met de wijnstok die hen voedsel geeft.
Het lijkt wel op beelden van de innige verstrengeling van mensen.
Bijvoorbeeld van een moeder die haar kindje voedt. Of van geliefden, die
elkaar voortdurend liefkozen. De laatste tijd was het ook een onbereikbaar
beeld: vanwege het besmettingsrisico kon je je moeder of je oma in het
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zorgcentrum niet knuffelen…
Tegen die achtergrond is het tegelijkertijd een mooi en een wrang beeld
dat Jezus met ons zo innig verbonden wil zijn als een wijnstok met zijn
ranken. De verstrengeling van de ranken met elkaar zou je kunnen zien als
de hechte band die er in een geloofsgemeenschap kan bestaan. Maar soms
hebben wij ons in de afgelopen tijd gevoeld als ranken die worden
afgesneden….
Waarom moeten die afgesneden ranken worden verbrand? Jezus
verkondigt toch een God van liefde, geen straffende God?! Ik denk dat wij
zijn woorden wat beter kunnen begrijpen als wij het beeld van de
wijngaard voor ogen halen. Wijnstokken moeten regelmatig gesnoeid
worden om goede druiven te kunnen blijven voortbrengen.
Dat beeld van het snoeien van wijnranken heeft dus iets van loutering.
Zoals je ook discipline nodig hebt en je jezelf wat moet ontzeggen om een
grote prestatie te kunnen leveren. Het gaat er bovendien om dat je als
gemeenschap samen vrucht draagt. En of wij vrucht dragen, dat blijkt niet
uit mooie woorden, maar uit wat je concreet doet: kwetsbare mensen op
afstand nabij zijn, bijvoorbeeld.
Zo’n loutering heeft ook Saulus ervaren toen hij vol vuur de eerste
christenen vervolgde. Maar onderweg naar Damascus, ziet Paulus opeens
een verblindend licht. En hij hoort een stem: ‘Saul, Saul, waarom vervolg
je Mij?’ Dezelfde man die eerst de christenen vervolgde, moest nu te rade
gaan bij de christen Ananías, die hem de handen oplegt en geneest.
Ook voor christengemeente van Damascus moet het bizar geweest zijn om
voor iemand te gaan zorgen die hen eerst zo vurig vervolgde. Sterker nog:
Saulus, de vervolger van de eerste christenen moest Paulus worden, de
grootste verkondiger van het christelijk geloof. Het is niet
verbazingwekkend dat de leerlingen in Jeruzalem dat niet konden geloven.
Maar al gauw blijkt Paulus veranderd te zijn in een gedreven verkondiger
van het christelijk geloof.
Op zijn reis zal Paulus van stad tot stad trekken. En telkens zal hij de
synagoge bezoeken om de Blijde Boodschap te verkondigen dat Jezus de
Messias is. Hij was geworden als een wijnrank die geënt is op de ene
Wijnstok, Jezus zelf.
Het beeld van de wijnstok wijst ons erop dat de geloofsgemeenschap niet
een onderonsje is van gelijkgezinden. De ranken van de wijnstok groeien,
mede dankzij Paulus, wereldwijd in alle richtingen (ook bijvoorbeeld in de
Oosterse kerken).
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Het beeld van de wijnstok en de ranken gaat vooral over de ommekeer die
wij nodig hebben om een open en uitnodigende geloofsgemeenschap te
worden. Als wij leren anderen lief te hebben over de grenzen van onze
eigen kring heen, dan komt het Rijk van God naderbij. 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 is groter dan ons hart en Hij weet alles.
Leggen wij Hem daarom vrijmoedig onze gebeden voor…
Voor alle christenen:
dat wij als ranken aan de wijnstok
met Christus verbonden blijven
en rijke vruchten dragen.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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Voor de christenen van de Oosterse kerken:
dat zij in vrijheid hun geloof kunnen beleven
vanuit hun eerbiedwaardige tradities.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor vrede in de wereld:
dat oorlogen worden beëindigd
en geschillen tussen volken worden bijgelegd.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor onze gezinnen:
dat zij huiskerken worden waarin het geloof beleefd wordt
en doorgegeven aan de volgende generatie.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor alle mensen wereldwijd
die slachtoffer zijn van het coronavirus,
om solidariteit met degenen die het zwaarst getroffen zijn;
om waardering voor allen die patiënten met hun zorg begeleiden;
om wijsheid bij het nemen van preventiemaatregelen.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
(Eigen intenties)
Nabije God,
U luistert naar onze gebeden als wij elkaar liefhebben
als wij van harte geloven in de Naam van Jezus, uw Zoon.
Geef dat wij rijke vruchten dragen
als trouwe leerlingen van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
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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. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Offerandelied: Eet en drinkt van brood en wijn
Eet en drinkt van brood en wijn tot mijn gedachtenis.
En weet dat er in angst en pijn een weg naar vrede is.
Deelt het leven met elkaar tot mijn gedachtenis.
En schenkt elkaar voor alle haat alleen vergiffenis.
Leeft in liefde met elkaar tot mijn gedachtenis.
En maakt zo in uw daden waar dat leven geven is.
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, met dit brood en deze wijn
bereiden wij het éne offer dat U welgevallig is.
Bouw deze gemeenschap op tot uw geestelijke tempel.
Door Christus, onze Heer.
Amen.
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Prefatie (IV van Pasen)
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en
genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, maar
vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor
ons geslacht.
Wat oud was is tenietgedaan; wat neerlag is tot nieuw leven opgericht: in
Christus is ons leven geheel en al hersteld.
Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen;
vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en krachten die U
loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
Heilig (Laurentius-mis van P. de Prez)
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 XII D
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.
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Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder 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.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
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 alle
zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
Barmhartige Vader, schenk ons de geest van liefde die in Jezus was zodat
de kerk, bemoedigd en gesterkt, opbloeit tot nieuw leven
Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap geroepen
en begenadigd zijn, rondom paus Franciscus en onze bisschop Johannes.
Maak uw kerk te midden van een verdeelde wereld tot een instrument dat
geloofwaardig en volhardend de eenheid en de vrede dient.
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Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van
Christus naar U zijn teruggekeerd 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 (gezegd)
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.
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Vredesgebed en vredewens
Terwijl wij stilstaan bij ons leven,
staat Jezus in ons midden en wenst ons vrede.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’,
let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk;
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wensen wij elkaar de vrede.
Lam Gods (Laurentius-mis van P. de Prez)
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
Zozeer wil Jezus met ons verbonden zijn,
dat Hij zichzelf aan ons geeft als Voedsel voor onderweg.
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 en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U, verlaat mij nooit meer.
Communielied: Ave Maria (J. Haagh)
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus
ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora
mortis nostrae. Amen.

Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met u;
gij zijt de gezegende onder de
vrouwen en gezegend is Jezus
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur
van onze dood. Amen.

Gebed na de communie
Heer, door deze communie zijn wij met Christus verbonden
als ranken met de wijnstok.
Wij vragen U:
dat wij met Hem verenigd blijven
en vruchten dragen van geloof en liefde.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zending en zegen
Gaan wij vanuit deze viering weer verder,
ieder op onze eigen weg,
maar in het besef dat wij verbonden blijven
met God die ons roept om elkaar lief te hebben,
juist in deze tijd van beproeving door de corona-pandemie.
Gaan wij van hier met Gods zegen…
De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren.
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Heer, sterk het hart van uw gelovigen
en steun hen met de kracht van uw genade,
zodat zij volharden in het gebed
en in de onderlinge liefde.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Slotlied: U kennen, uit en tot U leven
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven ons, in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

- 17 -

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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