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Openingslied Here I am Lord 
 
I, the Lord of sea and sky 
I have heard my people cry 
All who dwell in dark and sin 
My hand will save 
I who made the stars of night 
I will make their darkness bright 
Who will bear my light to them? 
Whom shall I send? 
 
Here I am, Lord 
Is it I, Lord? 
I have heard You calling in the night 
I will go, Lord 
If You lead me 
I will hold Your people in my heart 

I, the Lord of wind and flame 
I will tend the poor and lame 
I will set a feast for them 
My hand will save 
Finest bread I will provide 
'Til their hearts be satisfied 
I will give my life to them 

Whom shall I send? 

Here I am, Lord 
Is it I, Lord? 
I have heard You calling in the night 
I will go, Lord 
If You lead me 
I will hold Your people in my heart 
 
Opening door de pastoor 



3 
 

Kyrie uit Taize 
 
Kyrie Eleison 
Christe Eleison 
Kyrie Eleison 
 
Gloria uit Taize    
   
C:Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo 
 
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
A:Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U.  
A:Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote 
heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, 
A:Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
A:Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
A:Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over 
ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige.  
A:Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
A: met de Heilige Geest 
In de heerlijkheid van God de Vader. Amen 
 
Openingsgebed door de pastoor 
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Eerste Lezing Uit het boek Deuteronomium  

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 gij 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 
 
Tussenzang In your love remember me (Psalm 25) 
 
To you oh Lord do I lift up my soul 
You are the only course that i know 
When shame denies me a place in your fold 
In your love remember me 
 
Show me your road with respect to the truth 
Hold not against me the sins of my youth 
There's no one to turn to if you don't come through 
In your love remember me 

In your love remember me 
In your love remember me 
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All because of your goodness Lord 

In your love remember me 

Yahweh confides in the ones who have faith 
Shares from the secrets of old so they say 
Dare i presume you would treat me the same 
In your love remember me 

In your love remember me 
In your love remember me 
All because of you goodness Lord 
In your love remember me 

Tweede Lezing Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 

aan de christenen van Korinte  

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 
 
Evangelie-acclamatie Alleluja   
 
Alleluja, Alleluja  
 
Evangelielezing volgens Johannes 
 

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."  
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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 gegeten hebben en 
niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid 
leven." 
 
Acclamatie bij het Evangelie  

 

Laudate omnes Gentes 

Laudate Dominum 

Overweging door de pastoor 
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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. 
 
Voorbeden 
 
Bede bij elke voorbede: 
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
Gebedsintenties van de parochie 
 
Bereiding van de gaven  
 
Lied bij de bereiding van de gaven Zo nabij als God te zijn 
 
Eén alleen onooglijk klein, 
Nieuwe mens geboren 
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Speur je waar de mensen zijn 
Bij wie jij zal horen 
  
Groeiend bloeiend word je groot 
Wil je verder wagen 
Vind die ene reisgenoot 
Die je wel wil dragen 
  
Mensen mogen samen zijn 
Komen nooit een ander tegen 
Om elkaar tot levenszegen 
Zo nabij als God te zijn 
  
Komt de dag van tegenval 
Van verloren dromen 
Hoop je dat er wezen zal 
één die wel zal komen 
Mensen mogen samen zijn.. 
  
Deel je nog je laatste brood, 
Met die jou nabij is 
weet je dat voorbij de dood 
Liefde niet voorbij is 
 Mensen mogen samen zijn.. 
 
Gebed over de Gaven door de pastoor 
 
Eucharistisch gebed    
 
P: De Heer is met u 
A: En met uw geest 
P: Verheft uw hart 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
P: Brengen wij dank aan de heer onze God 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig 
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P: 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, priester bij 
uitstek die in de eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer 
moet voortleven. Hij heeft zichzelf aan U opgedragen als offer 
voor onze verlossing. Ons heeft Hij bevolen voortaan dit offer 
aan te bieden om Hem te gedenken. Als wij dan eten van dit Lam 
dat voor ons is geslacht, worden wij geestelijk sterk; als wij 
drinken van zijn bloed dat voor ons is vergoten, worden wij 
innerlijk rein. 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 
 
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer onze God 
De aarde is vol van zijn glorie 
Heilig is de Heer! 
 
P:Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. 
Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij 
voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze 
Heer. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het 

aan zijn leerlingen met deze woorden: 

Neemt en eet hiervan, gij allen,want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is 
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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. 

A: Als wij dan eten van dit Brood, en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige 
dienst te verrichten.Zo delen wij in het lichaam en bloed van 
Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden 
vergaderd, tot een enige kudde. 

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, een heilig volk met Franciscus onze 
paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig 
dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw 
zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw 

gelaat. 

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij te zamen met 
de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef, 
haar bruidegom, met de heilige Petrus en Paulus, met de andere 
apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw 
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven 
deelachtig te zijn en U loven en eren door Jezus Christus, uw 
Zoon. 
 
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. A: Amen 
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Onze Vader  
      
Allen:  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 

P:  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. 
 

Allen:      Want van U is het koninkrijk en de kracht
  en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen 
Vredeswens 
 
Lam Gods 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 
Communie 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem
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Communielied Eet mijn brood 
 
Eet mijn brood, leef van Mij 
Eet van Mij en je zal leven 
Hier mijn Lichaam, mijn ziel en mijn Bloed. 
Eet van Mij, opdat jullie leven. 
 

Slotgebed door de pastoor 

 

Mededelingen 

Wegzending en Zegen 
 
Slotlied Dat je durft leven 
 
Moge God je geleiden op je levensweg, 
van heel dicht bij je zegenen, 
je vreugde schenken vandaag en alle dagen; 
Dat je durft leven, je bent nooit echt alleen. (2x) 
 
Moge God je geleiden op je levensweg, 
je zorgen delen als een vriend, 
een trouwe steun zijn wanneer je krachten falen; 
Dat je mag delen in zijn aanwezigheid. (2x) 
 
Moge God je geleiden op je levensweg, 
je vrede geven in je hart, 
een bron van licht zijn in donkere tijden; 
Dat je mag stralen voor ieder om je heen. (2x) 
 
 

 
 

 
 


