
  

  

Nieuwsbrief  28 juni 2020 
  

  

  

  
Dit is voorlopig de laatste Nieuwsbrief . 

Het werd de vervanger voor het Keitje toen we half maart plotseling niet meer konden 

samenkomen. 

Ruim 350 adressen hebben dit wekelijks ontvangen met daarin informatie over de 

corona maatregelen betreffende de kerken.  
Informatie over de online vieringen en teksten ter overweging. 

Ook werd het gewaardeerd dat de In Memoriams met foto werden verzonden,  

waardoor namen en verhalen letterlijk een gezicht kregen. 

Dank voor de bemoedigen en ‘informerende’ berichten die we mochten ontvangen. 

  
Op deze plaats ook een dank je wel aan Lisa Bruijns, die en haar camera en heel veel 

(avond) uren aan het maken van de films heeft besteed,  

omdat haar vader weer wat had bedacht. 

Ik ben heel trots op en dankbaar richting haar.  

Het bijzondere van de films maakte ook zichtbaar dat veel meer mensen hier naar 
keken 

dan we als kerkganger in de kerk ontmoeten. 

  

Nu per 1 juli we grote delen van het maatschappelijk leven weer kunnen opstarten 

en vanwege de vakantieperiode stoppen we voorlopig met de online diensten. 
  

Dit keer een laatste opname die op zondag 28 juni wordt gemaakt in de Petruskerk 

met een paar bijzondere momenten vanwege het 50 jarig huwelijksfeest van Herman 

en Marijke Klinge-Veen. 

Deze dienst komt dan ook pas in de loop van de zondag beschikbaar. 
  

Vanaf 1 juli mogen er weer meer dan 30 mensen naar de vieringen in onze kerken. 

In de Petruskerk is daar gelukkig ook ruimte voor, maar de beperking van anderhalve 

meter blijft,  

zodat er toch een maximum aantal plaatsen beschikbaar is.  
U moet dus nog steeds vooraf een plaats reserveren.  

Ook wordt u, volgens de protocollen, gevraagd naar uw gezondheid. 

De zitplaatsen in de kerk zijn ingedeeld op 1,5 meter. Daardoor kunt u niet altijd kunt 

zitten waar u dat voorheen gewend was. 

Bij binnenkomst wordt u een plaats aangewezen door de koster om te voorkomen dat 

we elkaar moeten passeren in de banken.  

  

Als u een viering wilt bijwonen moet u zich van te voren aanmelden.  
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Dit kan via de website  www.st-petrusparochie.nl 

Klik links op de derde knop van boven:  

Reserveren voor vieringen.   

U kunt hier 14 dagen vooruit uw plaats reserveren. 
Bellen kan ook, maar alleen op nummer  

06-83119817, tussen 10.00 uur en 21.00 uur. 

  

Het overheidsonderzoek naar de risico’s van samen zingen is nog niet afgerond.  

Ook voor samenzang blijft dus het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ 

van kracht.  

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger aan 

de pols, ook waar het gaat over dit onderwerp.  

Aangekondigd is ook dat zangkoren binnenkort weer mogen oefenen en optreden, 

maar alleen onder bepaalde voorwaarden.  
Deze voorwaarden worden door de overheid later nog bekend gemaakt. 

  

Het koffiedrinken op woensdagmorgen in de Krommeniese Kerken wordt weer 

opgestart. 

Op woensdag 15 juli, 5 en 19 augustus is de ontmoetingsruimte in de Petruskerk 
daarvoor geopend met inachtneming van de 1,5 meter. 

  

Registratie van namen is nodig voor het geval achteraf blijkt dat iemand besmet is en 

er  contactonderzoek door de GGD nodig is.  
Bij de ingang van de kerk staan desinfectieapparaten voor uw handen en wordt u 

gevraagd naar uw gezondheid en de namenlijst gecontroleerd. 

Helaas is het nog niet toegestaan om samen te zingen. De muzikale invulling wordt 

verzorgd door organist of pianist en door liederen op cd. 

Het communiceren en verlaten van de kerk gebeurt op aanwijzing om de 1,5 meter te 
kunnen waarborgen. 

  

Vanaf zondag 12 juli zal de bus vanuit Wormerveer weer gaan rijden:  

vertrek om 9.25 uur op Marktstraat 4. 

  
Heel veel dank aan de mensen die in de afgelopen weken hebben meegedacht en 

meegewerkt aan het mogelijk maken van ons kerk-zijn op aangepaste wijze. 

  

U kunt vanaf zondag 28 juni 12.00 uur reserveren voor de vieringen van : 

https://zaterdag4juli2020.eventbrite.nl 

https://zondag5juli2020.eventbrite.nl 

  

https://zaterdag11juli2020.eventbrite.nl 

https://zondag12juli2020.eventbrite.nl 
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U kunt vanaf zondag 5 juli 12.00 uur reserveren voor de vieringen van : 

https://zaterdag18juli2020.eventbrite.nl 

https://zondag19juli2020.eventbrite.nl 

  
U kunt vanaf zondag 12 juli 12.00 uur reserveren voor de vieringen van : 

https://zaterdag25juli2020.eventbrite.nl 

https://zondag26juli2020.eventbrite.nl 

  

U kunt vanaf zondag 19 juli 12.00 uur reserveren voor de vieringen van: 

https://zaterdag1augustus2020.eventbrite.nl 

https://zondag2augustus2020.eventbrite.nl 

  

Reserveren voor beide vieringen mogelijk is tot zaterdagmiddag 16.00 uur.  

Telefonisch dagelijks tussen 10.00 uur en 21.00 uur op 06-83119817 

  
Hieronder vindt U de teksten van de liturgie van 28 juni. 

Zondagmorgen wordt de dienst live met publiek opgenomen 
Klikt u hier om die dienst vanaf zondagmiddag op internet te bekijken.  

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 

  

Een goede zomer toegewenst en tot ziens. 

met hartelijke groet, 
Matthé Bruijns 
  

  

De genade en de vrede van God zij met ons, 
Hij die ons hier samenbrengt in zijn Naam,  

Vader, zoon en heilige Geest. 

  

Welkom aan U allen in onze kerk. 

Na maanden hoorden we deze week goed nieuws. 
We mogen weer meer met in achtneming van de 1,5 meter. 

Velen zijn daar blij mee. 

Anderen zijn nog wat angstig en afwachtend naar hoe de zaken gaan verlopen. 

Veel mensen hebben in de afgelopen tijde in een beperkte kring belangrijke momenten 

in het leven moeten beleven.  

Dat gebeurde bij het afscheid dat genomen moest worden, 

vaak in moeilijke omstandigheden en altijd met een beperkt aantal mensen. 

Maar dat gold ook voor mensen die wat te vieren hebben. 

Het is een vreemde kraamtijd, verjaardagen met beeldbellen en een cadeautje op de 

stoep. Trouwfeest werden uitgesteld.  
En ook als je een huwelijksjubileum viert dan verloopt alles anders. 

Herman en Marijke Klinge- Veen zijn het gouden bruidspaar in ons midden. 

Een feestelijke dag woensdag is uitgesteld naar een volgend jaar. 

En ook de kerkelijke viering is totaal anders dan jullie in het hoofd hadden. 
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Geen koor Rotsvast waar jullie vanaf het begin deel van uitmaken. 

De aanmelding is beperkt tot 30 mensen en zondag middag waren we al uitverkocht. 

Vandaag staan we stil bij dat jullie een halve eeuw geleden elkaar jullie ja-woord 

hebben gegeven en een groot deel van die 50 jaren zijn jullie woonachtig in 
Krommenie 

en betrokken bij deze parochiegemeenschap, waarbij ook gold net als bij de 

trouwbelofte. In goede en kwade dagen. 

Er mag niet hardop gezongen worden, maar er is wel zang en muziek  

vandaag net als al die andere weken op andere wijze ingevuld. 

Beginnen we ons samenkomen ook met het uitspreken van het de tekst van het 

openingslied. 

  

U heet ons welkom in Uw huis, bereidt gastvrij een open thuis. 

Je mag er zijn wie jij ook bent. Wij zijn te gast door U gekend. 
 

Als tegenstem klinkt hier Uw Woord, zo dwars en dikwijls ongehoord. 

Doe alle oren open gaan om met ons hart U te verstaan. 

 

Troost wie verdrietig tot U komt. Daag uit van wie de klacht verstomt.  
Bevestig en bemoedig weer als antwoord op ons bidden, Heer. 

 

Uw Zoon gaat ons in delen voor.  Hij breekt en geeft Zijn leven door. 

Hij schenkt zich weg als wijn en brood. Zo overwint Hij onze dood. 
 

Schep met uw vadermoederhand  een dragende gemeenschapsband  

van broers en zussen vol met zorg  om wijd en zijd te staan als borg. 

  

Een moment in de week om even stil te staan bij ons leven. 
Hoewel we de laatste maanden wel heel er stil hebben moeten staan.  

En wat hebben we daarbij ons samen komen hier gemist. 

Want je hebt toch ook elkaar nodig om te blijven geloven. 

om God een plaats te blijven geven in ons leven. 

En ondertussen…is God in cognito onder ons aanwezig: God is ongezien aanwezig  
in iedere man en iedere vrouw die vraagt om leven, om aandacht om eten en drinken. 

Hij komt ons tegemoet meestal onverwacht, op ongelegen tijden, 

Hij rekent op onze gastvrijheid en fluistert in ons oor:  

“Al wat je voor hén doet, heb je voor Mij gedaan. Al wat je hun onthoudt, heb je Mij 

onthouden”. 
  

Tot die God mogen we gaan met ons hart wanneer we stil worden en omzien naar ons 

leven, naar dat wat beter kon en mocht. 
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GEBED OM VERGEVING 

  

God, Vader van alle mensen, onze gastvrijheid is soms zo beperkt en berekend. 

Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 

  

-Zoon van de levende God,  

wij hebben U te weinig herkend en gediend in mensen om ons heen. 

Christus, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

  

-God, Vader van alle mensen, uw mensen willen we zijn. 

Geef ons de kracht opnieuw te beginnen. 

Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 

  

Lofprijzing 

 

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis 
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen. 

Eren wij Hem in de naaste door elkaar lief te hebben zoals Hij van ons houdt. 

Eren wij God door op te komen voor wie snakt naar een vreedzaam en menswaardig 

bestaan. 
 

Eren wij God, niet alleen in de hoge, maar vooral hier op aarde. 

Loven wij God door te zorgen voor een hemel op aarde voor allen die Hij liefheeft. 

Dan zullen wij samen kunnen zingen: 

Heilig de Heer, God en schepper van deze wereld, 

en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft, 

in wie Hij welbehagen schept. 

Amen. 

  

GEBED 

  

God onder ons, 

Op velerlei wijzen spreekt U ons aan. 

in mensen komt U ons tegemoet, 

in hun gelaat kunnen wij U herkennen. 
Wij bidden U 

dat wij aan deze uitnodiging niet voorbijgaan, 

maar gastvrij worden en openstaan voor ieder die uw profeet kan zijn en ons op zijn 

manier verhaalt. 

Op onze oren en ons hart voor het woord dat klinkt.  
Dat wij mensen worden die in beweging durven komen. 

Dat vragen wij U in naam van van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.  amen 

  



We gaan luisteren naar een profeten verhaal. 

We kennen profeten als mensen die in Gods Naam oproepen tot het doen van 

gerechtigheid. Ze stellen onrecht aan de kaak, 

leggen de vinger op de zere plek, 
en af en toe zeggen zij een woord van onheil toe. 

  

Bij Elisa gaat het vandaag gelukkig eens om een ander soort verhaal. 

Gastvrij zijn voor een vreemde: wie durft dat nog aan? 

Je weet toch niet wie je in huis haalt en wat de gevolgen daarvan zijn... 

Wie zijn deur open zet, loopt niet alleen maar risico. 

De gastgever kan ook in zijn goedheid iets van God ervaren. 

Een bijzonder verhaal over hoe ver die gastvrijheid kan gaan. 

Er wordt zelfs een kamer op het dak bijgebouwd voor de profeet, 

die zelfs de heilige man Gods wordt genoemd. 
  

DIENST VAN HET WOORD 

  

EERSTE LEZING uit het tweede boek van de Koningen  4,  

  
Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem.  

Daar woonde een welgestelde vrouw,  die hem met aandrang uitnodigde,  

bij haar te komen eten. En iedere keer dat hij in het vervolg daar in de buurt kwam, ging 

hij daar eten. 
Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot: 

'Luister eens, ik heb gemerkt dat hij die altijd bij ons aan huis komt, een heilige man 

Gods is. 

Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen en er een bed, 

een tafel, een stoel en een lamp in zetten; als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn 
intrek nemen.' 

Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, kon hij de bovenkamer betrekken en er 

zich te rusten leggen. 

Daarna vroeg Elisa aan Gechazi, zijn knecht: `Kunnen we dan werkelijk niets voor haar 

doen?' 
Gechazi antwoordde: `Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud.'   

Toen zei Elisa: `Roep haar.' De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening staan. 

En Elisa zei: `Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart 

drukken. 

Zo spreekt de Heer -                                                Wij danken God. 
  

Bidden wij Psalm 89 

  

Van uw liefde Heer, wil ik eeuwig zingen,  

van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. 
Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand,  

uw trouw hebt U in de hemel gevestigd. 



Gelukkig het volk dat van uw roem getuigd en leeft,  

Heer in het licht van uw gelaat. 

Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag,  

door uw gerechtigheid richten zij zich op. 
  

U bent de glans van onze kracht,  

door uw gunst verhoogt U ons aanzien. 

            Aan de Heer danken wij ons schild,  

            aan de Heilige van Israël onze koning. 
en maak ons tot moedergrond! 

  

We Luisteren naar Boek je bent geleefd 

  

Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. 
In mijn letters staat geschreven dat alleen de geest doet leven. 

Licht en adem is de geest. 

Daarom ben ik neergeschreven: 

dat jij zonder angst zult leven wat je leest. 

  
Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. 

Wou je leven met zo velen hier op aarde, 

moet je delen: licht en adem geld en goed. 

Wie maar leeft om meer te krijgen  
die zal sterven aan zijn eigen overvloed. 

  

Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. 

Mozes heeft de weg gewezen, hoor de woorden der profeten: 

licht en adem zal er zijn als je mens wordt zoals Jezus, 
liefde als een mens aanwezig, 

wijn van liefde brood des levens, zoals hij. 

  

Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. 

Niemand weet hoe jij moet leven, nergens staat het opgeschreven. 
Liefde tegen liefdespijn, vriendschap tegen duizend vrezen, 

zoet dat bitter kan genezen, mens voor mensen, 

recht en vrede, licht en adem, heel veel leven mag je zijn.  

  

Vrouw, waar is je broer? Mens waar is je zusje? 

’t Meeste van een mensenleven wordt het minste opgeschreven: 

hoe zij trouw zijn aan elkaar, lijden, sterven, 

liefde leren zouden wij dat ook proberen, 

werd het waar. 

  
  

  

 



LEZING UIT HET HEILIG EVANGELIE VOLGENS  MATTHEUS          10, 37-42 

  

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: 

'Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter 
meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. 

En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. 

Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,  

en wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden. 

Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt,  

neemt Hem op die mij gezonden heeft. 

Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is,  

zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt,  

omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. 

En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn 
leerling is,  

voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan'. 

  

Zo spreekt de Heer -                                                    Wij danken God. 

  
Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 

Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 

  

Overweging gehouden op de 13e zondag door het jaar A   28 juni 2020 

  

Dit zijn weer eens van die bijbelteksten waarbij je kunt denken, 

ja niet zo gek dat veel mensen zeggen niets meer met die christelijke beweging te 

maken willen hebben. 

Want er wordt nog wat gevraagd: een kruis opnemen, je leven verliezen 

en wie zijn vader of moeder meer bemint dan mij is Mij niet waardig. 

En dan zegt Matteüs het nog aardiger dan Lucas, die een zelfde tekst heeft, maar dan 

het woordje haten gebruikt. 

Wie zijn vader of moeder niet haat… 

  
Even een klein stukje bijbelcursus. 

Matteüs vertelt zijn Jezus verhaal in 5 grote toespraken. 

Dat doet hij omdat Mozes ook 5 boeken heeft geschreven,Genesis, Exodus, Numeri, 

Leviticus en Deuteronomium. 

5 toespraken van Jezus, want Hij is in de ogen van Mattheüs de nieuwe Mozes, 
de nieuwe bevrijder, die zijn volk weer weg zal voeren uit de slavernij. 

Slavernij is ook waar mensen zich zelf vasthouden. 

Wij worden niet gedwongen om stenen te bakken voor piramides, 

maar we zitten wel vast in andere gewoontes die ons dwingend worden opgelegd. 

  
Vijf grote redevoeringen houdt Jezus zoals Mozes zijn 5 boeken schreef. 

En we lezen de komende weken uit de zendingsrede. Hij  stuurt zijn vrienden er op uit. 



Dat past altijd wel een beetje in de tijd van het jaar, van zomertijd, vakantietijd, voor 

velen een periode er op uitgaan, 

en in deze coronatijd werden de maatregelen van versoepeling met gejuich begroet 

Op vakantie of een dagje weg al of niet met mondkapje. 
Het biedt los komen van je dagelijkse ritme, in een andere omgeving, 

nieuwe ontmoetingen en daarvoor heb je bij Jezus ook een speciale houding nodig. 

  

Jezus propageert een houding die je vrijmaakt van veel opvattingen die om je heen 

heersen en waar je geacht wordt aan te voldoen. 

Want we zijn dan wel zogenaamde vrije mensen, en we kunnen zogenaamd wel 

denken en zeggen wat we willen, 

maar we zijn natuurlijk wel mensen van onze tijd. En we worden vastgehouden door 

beelden die om ons heen heersen. 

  
Jezus heeft van  die krasse formuleringen. Als je hand of voet je ten val brengt, hak 

hem af en gooi hem weg. 

Is dit nu een oproep tot zelfverminking ? 

Of de keuze tussen het liefhebben van de Heer en het liefhebben van je ouders als een 

dilemma presenteren. 
Ik geloof dat dit een vorm van communicatie techniek is. 

Jezus doet met opzet geen veilige of genuanceerde uitspraken om te voorkomen  

dat zijn verkondiging op belangrijke punten onopgemerkt blijft. 

Hij chargeert zogezegd.  
Hij zet de zaken op scherp om duidelijk te maken waar het Hem feitelijk om te doen is. 

  

Hij heeft onmiskenbaar het talent van de Geest om met gelijkenissen en onverwachte 

uitspraken te komen. zoals wanneer iemand je slaat ook de andere wang toe te keren, 

of iemand je dwingt met een mijl met je mee te lopen, er nog zelf een stuk aan vast te 
plakken.  

Ze zetten je aan het denken, schudden je waker, roepen je weg uit een al te gezapig 

leventje. 

Dat is dus wat die woorden willen uitwerken! In de eerste lezing wordt verteld over 

gastvrijheid. 
Eentje die zo ver gaat dat die vrouw zelfs een verdieping op haar huis laat bouwen om 

de profeet een plaats te geven. 

Een gastvrijheid die schril afsteekt bij de onze, van vluchtelingen die omkomen op de 

zee  

of creperen op eilanden die vroeger een vakantiebestemming waren. 
Tot de gastvrijheid op een verjaardag van een meisje dat zei: 

’ Zeg buurvrouw. U was de vorige keer net weggegaan toen mijn moeder zo’n grote 

taart uit de koelkast haalde. 

Onze gastvrijheid is veelal afgemeten. 

En je ziet dat ook hoe we onze huizen noodgedwongen inrichten. 
Vroeger had je in voordeuren vaak luikjes of raampjes al of niet met een traliewerkje 

die er voor zorgde dat er bij warmte frisse lucht binnenkwam. 



Vanwege de veiligheid of vanwege onze behoefte aan privacy is het vervangen door 

kijkgaatjes, spionnetjes. 

en bij collecteren onlangs merkte ik dat heel vel mensen hun deurbel hebben 

vervangen door een bel gekoppeld aan een camera. 
Ja, wie is daar ? 

Heeft u wat over voor de maag lever darmstichting. 

Ja, maar ik ben niet thuis. 

Of je hoorde dat er een verbinding werd gemaakt en niet werd gereageerd. 

Maar er waren ook veel mensen die wel ruimhartig gaven. 

Want zo verdorven is de mensheid ook nog niet in de Zaanstreek. 

  

Maar die afsluiting van onze woningen zegt iets over de tijd waarin we leven. 

We doen alleen open onder bepaalde voorwaarden. 

Vreemde mensen en vreemde meningen houden we liever buiten de deur. 
Wanneer het ons niet zint of niet goed uitkomt, dan houden we de deur van ons huis en 

van ons hart gesloten.  

  

Het evangelie vraagt een andere kijk, vraagt ruimte in ons denken en doen. 

Wie alleen maar kijkt naar zijn eigen kleine wereldje en niet verder wil kijken 

dan alleen maar het eigen vertrouwde plekje waar men zich veilig voelt, 

die staat bij Jezus niet zo in de gunst. 

Wie de deur dicht houdt voor al datgene wat hem niet goed uitkomt  

en voor degene die hem niet zo goed ligt, die kan zich eigenlijk geen leerling van 
Jezus noemen. 

  

Ons leven gaat meestal zijn gangetje. Maar uiteindelijk zitten we toch allemaal in het 

zelfde schip? 

Wat overkomt ons allemaal ? Wie worstelt er nooit met het leven? 

Er gebeuren dingen in de wereld die niet te bevatten zijn. Dan staan we met de mond 

vol tanden, 

vooral als daarbij ook nog de vraag naar God gesteld wordt. 

Bij wie stormt het nooit, bij wie gaat het leven iedere dag opnieuw over rozen …? 

Kun je dan blijven geloven en vertrouwen? 

  

Gelukkig is er ook nog een woord van belofte! Jezus spreekt niet alleen met 

waarschuwingen. 

Hij bemoedigt hen ook met een positieve en hoopgevende boodschap. 

Het evangelie is niet iets waar jij je aan moet vertillen. Het is te doen. 
Wie iemand, wie één van die vele kleine en geringe mensen al was het maar een beker 

koud water geeft. 

Het zal niet onopgemerkt blijven. Er is veel wat in kleinheid dat gedaan kan worden.  

Zoals op het strand door het lage water allemaal zeesterretjes zijn achtergebleven 

die door de zon dreigen te verschrompelen. 
Iemand gooide er ééntje terug in het water. 

Zijn mede wandelaar zei: Wat maakt die éne nu uit op zoveel achter gebleven diertjes. 



Het antwoord was: voor die ene zeester maakt het wel degelijk verschil dat ik hem heb 

teruggegooid.  

  

Zoveel mensen die in deze tijd in grote zorg verkeren. Zoveel onzekerheid door wat 
corona tijd met ons doet. 

Zoveel mensen op de vlucht, miljoenen, ontelbaren.     

Zoveel eenzaamheid en verborgen verdriet in de huizen van de mensen. 

Zoveel huizen die geen thuis zijn. 

  

Zoveel huizen waar mensen niet op adem kunnen komen.                                           

Zoveel zoeken en verlangen naar een plaats om te huilen, een plek om te schuilen. 

Zoveel zoeken naar ruimte voor vreemde gasten,                                                          

verslaafden, verdrevenen, uitgejouwden.             

  
Gezegend zijn de huizen,   waar de deuren niet gesloten blijven,        

waar brood en tijd gedeeld worden met wie ontredderd zijn, 

met wie zoeken naar rust en houvast.                   

Gezegend zijn de huizen,  waar mensen niet alleen maar leven voor zichzelf,  

maar leven delen met elkaar en met hen die aankloppen. 
  

Gezegend zijn de handen van hen die zorgvuldig doen wat nodig is. 

Gezegend zijn de handen van hen die het eenvoudige doen, 

opdat het leven leefbaar en menswaardig blijft. 
  

Gezegend zijn zij die innerlijke ruimte hebben om het verhaal te ontvangen 

van wie gestrand zijn op de levensweg en zoeken naar een vreemd oor 

om gehoord te worden. 

Gezegend zijn zij in de naam van de Eeuwige die niet zal vergeten 

wie vreemde gasten uitnodigt aan zijn tafel. 

amen 

  

Bidden wij tot God, die mensen bezoekt om hun tot zegen te zijn. 

  
Bidden wij voor de kerken dat ze plaatsen van gastvrijheid worden, 

dat ze het volhouden om te leven 

met een oog, een oor en een hart voor een ander. 

Voor groepen in onze samenleving  

die het opnemen voor de onderdrukten en minstbedeelden, 
dat hun stem zal worden gehoord, 

dat door hun woorden en daden gerechtigheid mag gebeuren. 

Laat ons bidden. 

  

Bidden wij voor de vreemdelingen in ons midden; 
vluchtelingen, daklozen, zoekers naar een plek om te leven. 

Dat zij niet oplopen tegen een muur van afkeer en wantrouwen. 

Dat wij door hen gastvrijheid mogen leren. 



Laat ons bidden. 

  

Bidden wij voor mensen die in deze coronatijd worden beproefd, 

die afgesloten zijn van hun familie en vrienden 

vanwege hun verblijf in zorginstellingen. 

Voor mensen die het financieel moeilijk hebben door wat hen is overkomen. 

Om vertrouwen, dat zij het vol mogen houden. 

Laat ons bidden. 

  

Wij bidden voor onszelf en deze gemeenschap 

dat wij de kunst van gastvrijheid verstaan en beoefenen.  

Dat ze op die manier voor anderen toekomst openen. 

dat we elkaar bemoedigen en steunen. 

om echte betrokkenheid op elkaar. 
Laat ons bidden. 

  

Intenties. 

  

God, U luistert naar ons. 
U hoort onze gebeden, wil ze ook verhoren, zo vragen wij U. 

Maar laat ons bidden ook doordringen tot ons eigen hart, 

zodat wijzelf, naar vermogen, doen wat wij U vragen. 

in naam van Christus, uw Zoon en onze Heer 

Amen. 

  

GELOOFSBELIJDENIS: 

  

Wij geloven in U, God, 
die houdt van de mensen 

en die in de lange geschiedenis van het bestaan 

ons hebt laten zien dat de weg van de liefde 

het wint van alles. 

  
Wij geloven in U, God, 

die in de aloude geschiedenis 

ons mensen hebt gegeven 

als Abraham, als Mozes, als de kleine David; 

mensen die geloofden in Uw Scheppende liefde 

en daarom het kwade hebben overwonnen. 

  

Wij geloven in U, God, 

die ons de Mens bij uitstek schonk, 

Jezus Christus, onze Heer. 
Hij die dag in dag uit 

de weg van een ongekende liefde ging. 

  



Wij geloven in U, God, 

die ons in Jezus 

de kracht van de Geest hebt gegeven 

om diezelfde weg 

van een dagelijkse liefde te gaan. 

Zo staan wij voor U 

en spreken ons geloof uit. 

  

  

COMMUNIEGEBED 

  

God van alle leven, 

wij willen U danken om Jezus Uw Zoon. 

Hij is een mens die gelooft in U én in mensen. 
Hij is een voorbeeld van leven voor velen. 

Wij danken U om Hem die liet zien, 

dat iedere mens het waard is  

om voor te leven en te sterven. 

Die iedere mens die Hem vertrouwde nooit heeft beschaamd 

Die ieder die Zijn hulp inriep nooit alleen heeft laten staan. 

Hij is een mens waar je van op aan kan, die je kunt geloven. 

  

Wij willen U danken God, om Hem: Jezus, gezonden naar deze aarde            om mens 
met ons te zijn, 

om zó te leven dat wij in Hem U mogen herkennen. 

Zijn leven wordt bepaald door één ding: Liefde voor U en mensen. 

Wij danken U om deze mens Jezus Christus. 

  
Zijn leven is vol van geloof en vol van hart voor hen 

waarvan de toekomst geen belofte meer is, maar een zware opgave. 

Hij geeft leven aan allen, die er slecht aan toe zijn. 

Hij is de redding voor velen. Zondaars en tollenaars heeft Hij een nieuwe kans geboden. 

Zijn geloof is zó sterk dat je opnieuw mag beginnen, ondanks alles wat er gebeurd is. 
Wij willen U danken God, voor al die mensen die in de Geest van Jezus Christus willen 

leven. 

  

Wij danken U om allen die geraakt door de man uit Nazareth, 

met een hart vol geloof hun leven richting geven. 
Wij danken U om hen die met een warm hart hopen 

en vol liefde zijn, met wie het goed omgaan is. 

Wij danken U om hen die elkaar bewaren en troosten, die elkaar in het leven houden. 

             

Wij danken U voor al die mensen, 
die onbevangen spreken en door niets weerhouden liefhebben al wat leeft. 

In hen herkennen wij die nieuwe mens, Jezus Messias, 

die zich door niets heeft laten weerhouden, zelfs niet door de dood, 



om vol van geloof en liefde zo goed als God te zijn. 

  

Hij is de levende Heer, die alle krachten en machten 

die mensen doden heeft overwonnen. Wij danken U om Hem, Hij die leven geeft: Jezus 
Christus 

  

Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden  

die Jezus ons gegeven heeft: 

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. 

  

  

Barmhartige, nabije en gastvrije God, 

bij U is er steeds plaats voor ons. 

Naar ieder van ons ziet Gij om. 
Zoals wij zijn, zo hebt Gij ons lief. 

In U weten wij ons geborgen. 

  

Gij roept ons op, God, 

om elkaar te bejegenen en te ontvangen als gasten. 
Open onze ogen,  

beziel ons om alle vooroordelen uit de weg te ruimen 

die ons beletten in de ander een beeld te zien van U. 

Dan is ons huis groot genoeg 

om voor elkaar een thuis te zijn, 
een plek waar U leeft 

in alle eeuwen der eeuwen.  

  

Wegzending en zegenbede  

  
Jezus volgen is niet de gemakkelijkste weg gaan.  

Leerling zijn vraagt van ons meer dan het gewone, dat mag duidelijk zijn.  

Het kost misschien veel, maar het levert ook veel op:  

een goed leven, een leven met en gericht op God. 

  
Moge God ons daartoe opnieuw zegenen:  

in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  

Amen. 
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