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CORONA maatregelen 
Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid. 
Samen kunnen we het virus de baas. 
 
Adviezen voor onze MVR kerk. 
Omdat er nog steeds veel besmettingen worden gemeld en iedereen 
veilig naar de kerk moet kunnen gaan, blijven in onze kerk de volgende 
adviezen van kracht:  
1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona 
gerelateerde symptomen: BLIJF THUIS! 
2. Houd rekening met de ander. Bewaar afstand, ook al is de 1,5 
meter niet meer verplicht. 
3. Kom daarom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang, zodat 
het niet dringen wordt. 
4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst; hoest in uw elleboog; 
gebruik papieren zakdoekjes 
5. Geef elkaar naar eigen inzicht een teken van vrede 
6. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders. 
 

De locatieraad 
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VIER MEE MET ONS 

 

WELKOM 
 

GEBED 
 

HOOR HOE GOD MET MENSEN OM GAAT 

 

Hoor hoe God met mensen omgaat 
hoe hij onze Schepper is 
ie ons maakt tot zijn getuigen 
dragers van zijn beeltenis. 

Hoor hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
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die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 

Hoor hoe God met mensen omgaat 
hoe wij hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons wil spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 

LEZING UIT LUCAS 16, 19-31, NBV21 

Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen 
gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. Een 
bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt 
met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van 
de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, 
die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd 
door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de 
rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig 
gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met 
Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met 
mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in 
water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze 
vlammen.” Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het 
goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan 
ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 
Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van 
hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons 
kan oversteken.” Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u 
hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf broers. Hij 
kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van 
martelingen terechtkomen.” Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de 
Profeten: laten ze naar hen luisteren!” De rijke man zei: “Nee, vader 
Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze 
tot inkeer komen.” Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de 
Profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er 
iemand uit de dood opstaat.”’ 
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KOM AAN BOORD 

 
 
 

VERBEELDING 
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LEVEN KAN IEDEREEN 

 
 
 

OVERWEGING 
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GELOOFSBELIJDENIS 

Ik geloof in een levende parochie, 
waar iedereen zich thuis voelt, 
waar mensen ontvangen worden als gasten, 
waar men begaan is met elkaar. 

Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap, 
die op zoek is naar de eenzame mens, 
die de zieke aandacht geeft 
en waar oudere mensen worden ondersteund. 

Ik geloof in een levende gemeenschap, 
waar kinderen welkom zijn, 
waar plaats is voor rusteloze zoekers 
en waar jongeren een oase vinden van rust, 
even ‘pauze’ kunnen houden. 

Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap, 
waar de Levende God aanwezig komt, 
waar geleerd wordt te vergeven 
en waar iedereen een nieuwe kans krijgt 
op zinvol leven. 

Ik geloof in een levende parochie, 
die beademd wordt door de geestkracht van Jezus 
en waar iedereen tegen elkaar zegt: 
“Ik ben er voor jou”. 

VOORBEDE 
Acclamatie 

K: Gij die een en eeuwig zijt, ver weg onbeeldbaar God 
maar in Uw woord dichtbij, doe ons verstaan 

A: Keer ons om naar u toe, keer ons toe naar elkaar. 
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COLLECTE 

ZO LEEF JIJ IN MIJ 

Brood gebroken, brood gegeven, 
zo deel ik mijn eigen leven, 
al mijn liefde, al mijn zorg met jou. (2x) 

Blijf mij breken, blijf mij delen, blijf mij zo nabij. 
Deel mijn liefde, deel mijn leven, zo leef jij in mij, 
zo leef jij in mij. 

Samen delen, samen leven 
zo wordt ons verbond beschreven, 
leef in mij want ik leef ook in jou. (2x) 

Blijf mij breken, blijf mij delen, blijf mij zo nabij. 
Deel mijn liefde, deel mijn leven, zo leef jij in mij, 
zo leef jij in mij.  
Zo leef jij in mij. 

 

DANKGEBED 

V: Goede God, 
wij danken u voor de wereld waarop wij wonen: 
voor het licht en de vreugde van de dag, 
voor de stilte en het donker van de nacht. 
voor alle lieve mensen om ons heen. 
Jezus, die niet geloofde in een koninkrijk van macht en geweld, 
maar in de kracht en de liefde van mensen voor elkaar. 

A: God, wij willen er zijn voor elkaar 
in goede en kwade dagen. 
Met uw naam in ons midden 
willen wij leven, 
onze weg gaan met elkaar. 
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V: Wij willen de weg gaan, 
die Jezus ons is voorgegaan. 
Hij leerde ons, 
hoe wij in vrede met elkaar kunnen leven. 
Waar Hij kwam, bracht Hij de mensen bij elkaar 
en wees hun de goede weg. 
Hij zelf leefde in dienst van mensen 
en gaf zelfs zijn leven voor hen. 

 Hem gedenken wij nu  
en wij willen doen zoals Hij deed 
toen Hij voor de laatste maal 
met zijn vrienden aan tafel zat: 

Daarom, God, 
om Jezus nooit te vergeten, 
willen wij delen, 
willen wij er zijn voor elkaar. 
Daarom bidden wij 
zoals hij dat ook aan zijn vrienden leerde, 
toen ze hem vroegen hoe ze moesten bidden: 
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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. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 

VREDEWENS 
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DELEN VAN HET BROOD 
 

DIE MIJ DROEG OP ADELAARSVLEUGELS 

 

 

SLOTGEBED 
 

MEDEDELINGEN 
 

ZENDING EN ZEGEN 
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IK KAN NIET OM U HEEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze viering werd voorbereid door een speciale werkgroep samen met 
de voorganger Marianne Thie. 


