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Openingsgezang 
 
1. Zingt voor de Heer van liefde en trouw,  
die onder ons verblijven wou. 
Zingt als het gras dat dankt voor dauw;  
alleluja, alleluja. 
 
2. Zingt voor het heilig hemels brood,  
dat ons versterkt in alle nood,  
dat ons doet leven na de dood;  
alleluja, alleluja. 

 

3. Zingt voor de liefde die ons bindt,  
die in ons hoofd haar woning vindt, 
die in ons hart haar rijk begint;  
alleluja, alleluja. 
 
4. Zingt voor het heil dat komen gaat;  
zingt voor de deur die open staat  
zingt voor de God die zingen laat;  
alleluja, alleluja.. 

Kruisteken en groet  -  Woord ter inleiding   
 
Gebed om ontferming 
 
priester  Gij die het levende Brood zijt  

dat uit de hemel is neergedaald, ontferm U over ons 
allen  Heer, ontferm U over ons 
 
priester  Gij die leven schenk door uw gaven, ontferm U over ons. 
allen  Christus, ontferm U over ons 
 
priester  Gij die tot één lichaam maakt al wie deel hebben  

aan uw ene Brood, ontferm U over ons.  
allen   Heer, ontferm U over ons 
 

Lofzang  
 
U, Heer zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere! 
wat Gij, Almachtige, veilig behoudt komt U eren. 
Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, 
wil U, zijn Oorsprong, vereren. 
 

Wie in Uw liefde woont, heiligen engelen koren, 
wie aan Uw rechterhand neerzit, in liefde herboren. 
Zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal: 
Heilig is God in den hoge! ! 

Openingsgebed 
 
VIERING     VAN     HET     WOORD 
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Eerste lezing: Uit het boek Deuteronomium, 8, 2-3, 14b-16a. 

In die dagen sprak Mozes tot het volk: Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaren, die de Heer uw God U in de 
woestijn heeft laten maken. Hij heeft U toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen; Hij 
wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet. Hij heeft U vernederd en U honger laten lijden, maar U ook 
het manna te eten gegeven, dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde U daardoor laten beseffen, dat de 
mens niet leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. Denk aan de Heer, uw God, die 
u uit Egypte, dat land van slavernij, heeft geleid; de Heer die U door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid, 
vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water; die uit de keiharde rots water voor u liet 
ontspringen; die u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien. 
 
Woord van de Heer  Wij danken God 

 
Antwoordpsalm 145 
 
refrein: Dichtbij is  God voor wie Hem roepen (koor/allen) 
  
1.Waarachtig en waar is al wat Hij zegt  
God is vol liefde in al wat Hij doet 
God is dichtbij voor wie dreigen te vallen,  
die in verdrukking zijn richt Hij weer op.  
 
2.De ogen van allen zien uit naar U  
en Gij geeft ieder zijn eten op tijd  
Gij opent met liefde uw hart en hand  
de wensen van ieder die leeft vervult Gij.  

3.Dichtbij is God voor wie Hem roepen  
voor hen die van harte bidden tot Hem  
Wensen vervult Gij van die Hem vrezen  
Hij hoort hen roepen en Hij verlost hen.  
 
4.Al wie Hem liefheeft zal Hij bewaren  
wie Hem de rug toekeert komt aan zijn eind.  
Mijn mond is vol woorden die Hem eren  
voor altijd en eeuwig prijst het wat leeft.  

 
Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus  
aan de christenen van Korinthe, 10, 16-17 
 
Broeders en zusters,  
Geeft niet de beker der zegeningen, die wij zegenen, gemeenschap met het Bloed van Christus? Geeft niet het brood 
dat wij breken, gemeenschap met het Lichaam van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen één lichaam, 
want allen hebben wij deel aan het ene brood. 
 
Woord van de Heer  Wij danken God 

 
Hallelujavers ( wilt u, indien mogelijk, gaan staan) 

 
koor/allen: Halleluja, halleluja! Halleluja, halleluja!  
koor: Ik ben het levende brood, voor het leven van de wereld! 
allen: Halleluja, halleluja! Halleluja, halleluja! 
 
priester De Heer zij met u 
allen En met uw geest 
priester Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 6, 51-58. 

allen Lof zij U Christus 
 
In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand 
van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der 
wereld. De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten en zeiden: Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven? 
Jezus sprak daarop tot hen:  
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven 
niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 
Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik 
in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door 
Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die het manna gegeten hebben 
en niettemin gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. 
 
Woord van de Heer  Wij danken God 

 
Acclamatie 
 
koor Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
allen Gelukkig is die mens, Heer, Jezus wij danken U. 
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Overweging 
 
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 met acclamatie:   Ubi Caritas et amor, Deus ibi est. 
 
Bereiden van de tafel 
 
O salutaris Hostia, Quæ cæli pandis ostium 
Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium 
Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium 
O salutaris Hostia, O salutaris Hostia 
. 

O zalig Lam, dat voor ons boet 
De deur des hemels opendoet. 

De vijand staat hier om ons heen 
Gij kunt ons helpen, Gij alleen 

 
priester  Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden,  

door God, de almachtige Vader. 
allen  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  
 
Sanctus  
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus  
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in Nomine Domini.  
Hosanna in excelsis.  

 
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. 

 
Acclamatie na de consecratie 

 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden 
tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 
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.  
 
priester  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 

barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de 
komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

allen Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
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Vredesritus 

 
priester  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. 

allen Amen 
priester De vrede des Heren zij altijd met u. 
allen En met uw geest. 
 
Communiezang -  Ave Verum 
 
Ave verum corpus,  
natum de Maria Virgine, 
Vere passum, immolatum 
In cruce pro homine, 
Cuius latus perforatum 
Fluxit aqua  et sanguine, 
Esto nobis praegustatum 
In mortis examine. 
 

Gegroet waarachtig lichaam 
geboren uit de Maagd Maria 

dat werkelijk heeft geleden 
en voor de mens geofferd is aan het kruis 

Uit wiens doorboorde zijde 
water met bloed vloeide 

Wees voor ons een voorsmaak 
tijdens de beproeving van de dood

Gebed  
 
Zegen en wegzending 
 
Zegenbede naar Numeri 
 
voorg. De Levende zegene en behoede u. 

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten,  
en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,  
en geve u vrede. 

 
allen Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons  

uw aangezicht, en wees ons genadig.  
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons  

 uw aangezicht, en geef ons vrede. 
 
Slotlied 

Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken 
Heel de wereld buigt voor U 
En bewondert uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd 
Blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw’ge, Ongeziene. 
Looft uw liefd’ en zingt ervan 
allen eng’len die U dienen 
Roepen U nooit levensmoe: 
‘ Heilig, heilig, heilig’ toe ! 
 
Heer, ontferm U over ons 
Open uwen Vaderarmen 
Stort uw zegen over ons 
Neem ons op in uw erbarmen 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
Laat ons niet verloren gaan. 
 


