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Voorwoord 

Nu  de kerken zijn gesloten vanwege het Corona-virus zoeken we 

naar wegen van verbondenheid. 

Op de zondagen (vanaf Palmzondag) worden er 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  
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Om Hem te gedenken…… 

Eucharistieviering op Sacramentsdag, 14 juni 2020 
 

Openingslied: Neemt Gods woord met hart en mond (GvL 502) 

Neemt Gods Woord met hart en mond, 

eet en drinkt zijn nieuw verbond, 

gedenkt uw Heer totdat Hij wederkomt. 

 

Gij hebt ons toegesproken tot in de diepste nood. 

Uw lichaam werd gebroken, uw vlees is waarlijk brood. 

Neemt Gods Woord met hart en mond, 

eet en drinkt zijn nieuw verbond, 

gedenkt uw Heer totdat Hij wederkomt. 

 

Waar velen zijn gestorven hebt Gij ons honderdvoud 

een nieuw bestaan verworven, Gij zijt ons lijfsbehoud. 

Gij roept ons uit de zonde, Gij maakt ons brood en wijn 

om met elkaar verbonden opnieuw uw volk te zijn. 

Neemt Gods Woord met hart en mond, 

eet en drinkt zijn nieuw verbond, 

gedenkt uw Heer totdat Hij wederkomt. 

 

O lichaam ons gegeven, o Heer van ons bestaan, 

geef dat wij van U leven en niet verloren gaan. 

Heer God, hier in ons midden, maak uw belofte waar. 

Nu laat uw woord geschieden en schenk ons aan elkaar. 

Neemt Gods Woord met hart en mond, 

eet en drinkt zijn nieuw verbond, 

gedenkt uw Heer totdat Hij wederkomt. 

 

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. 

 



- 3 - 

 

Zo vaak vieren wij de eucharistie, 

de laatste tijd helaas in bijna lege kerken, 

maar via een filmopname met elkaar verbonden. 

Vandaag vieren wij het feest waarop wij 

het heilig Sacrament met nog meer eerbied omgeven. 

Misschien kunnen wij vandaag nog intenser stilstaan 

bij waar het om gaat in de Eucharistie. 

Wij horen woorden uit de Schrift over ‘manna’, brood uit de hemel, 

als een uitnodiging om met open handen voor God te staan. 

Dankbaar gedenken wij opnieuw, 

wat wij al op Witte Donderdag hebben gevierd: 

hoe in Jezus Christus vlees en bloed is geworden 

wie God voor ons wil zijn. 

Wij doen wat Jezus ons zelf heeft opgedragen: 

Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

En wij doen dat in verbondenheid met de heilige Liduina, 

die leefde in verbondenheid met de Eucharistie. 

Het is vandaag haar feestdag. 

Dankbaar gedenken wij dat de Heer in ons midden wil zijn: 

in Woord en Sacrament, in het leven dat wij samen delen... 

 

Schuldbelijdenis  

In en door Jezus Christus heeft God ons leven gedeeld. 

In vertrouwen op zijn nabijheid vragen wij om ontferming. 

 

Gij die het levende Brood zijt, dat uit de hemel is neergedaald: 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Gij die leven schenkt aan wie uw vlees eet en uw bloed drinkt: 

om de wereld te redden: 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Gij die tot één lichaam maakt 

al wie deel hebben aan uw ene Brood: 

Heer, ontferm U over ons. 

 

 



- 4 - 

 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven 

en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Amen. 

 

Lofzang: Eer aan God 

Eer aan God in den hoge 

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  

Wij loven U. 

Wij prijzen en aanbidden U.  

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 

Heer Jezus Christus, in dit wonderbaar sacrament 

hebt Gij ons de gedachtenis nagelaten 

van uw lijden en sterven. 

Wij bidden U: 

laat ons de heilige geheimen van uw Lichaam en Bloed 

met zo grote eerbied vieren 

dat wij de genade van uw verlossing 

voortdurend in ons ervaren. 

Gij die leeft en heerst met God de Vader 

in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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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 jaar, 

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 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 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: psalm 67-I (GvL) 

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 

alleluia, alleluia. 

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,  

loven zijn machtig beleid, 

omdat Hij steeds op wondere wijze 

alles bestuurt in gerechtigheid. 

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 

alleluia, alleluia. 
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Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; 

toont ons zijn aanschijn van licht. 

Hij gaat ons voor op alle wegen, 

heeft uit de zonde ons opgericht. 

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 

alleluia, alleluia. 

 

Hij is de God, die ons verblijdde, 

die onze nood heeft verstaan; 

die ons een hemels Paasmaal bereidde 

en zonder vrees door de wereld laat gaan. 

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 

alleluia, alleluia. 

 

Laat alle volken uw almacht vrezen, 

aller lof zij U gewijd, 

laat, Heer, uw naam bezongen wezen 

in aller eeuwen eeuwigheid. 

 

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 

alleluia, alleluia. 

 

 

Tweede lezing: uit de eerste brief van Paulus aan Korintiërs (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. 
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Alleluia: Caro mea vere est cibus 

Alleluia. 

Caro mea vere est cibus, 

et sanguis meus vere est potus: 

qui manducat meam carnem, 

et bibit meum sanguinem, 

in me manet et ego in eo 

Alleluia. 

 

Vertaling: 

Alleluia. 

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. 

Alleluia. 

 

Evangelie: volgens Johannes (6,51-58) 

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, 
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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. 

 

Korte overweging  

Ieder mens heeft wel herinneringen waar je regelmatig aan terugdenkt. Wij 

gedenken ook de mijlpalen in ons leven: een huwelijksjubileum, een 

verjaardag... En wij brengen ons de levens in herinnering van mensen die 

ons dierbaar waren en die van ons zijn heengegaan. In de afgelopen  tijd 

ook degenen die slachtoffer werden van het corona-virus. 

Gedenken doen wij met dankbaarheid om het goede wat wij mochten 

meemaken. Al klinkt er ook pijn en verdriet in door. Maar als gelovige 

mensen proberen wij wel te vertrouwen dat ons leven gedragen wordt door 

de levende God. 

 

En soms beleven wij ook een herinnering aan de lessen die het leven ons 

gegeven heeft, en die onze blik richt op de toekomst. Dát is ook waartoe 

Mozes het volk oproept, nog vóórdat het kan binnengaan in het beloofde 

land. 

Denk eraan hoe God u uit de slavernij geleid heeft. Die herinnering stelt 

het volk steeds weer voor de lastige vraag: hoe het omgaat met 

vreemdelingen, dagloners, zwervers en al wie kwetsbaar is. Juist in een tijd 

van overvloed moet het volk daar terugdenken die jaren van beproeving. 

Het beeld van ‘manna’ spreekt tot onze verbeelding: brood uit de hemel. 

Maar het was zeker geen teken van overvloed. Er was geen voedsel in de 

beproeving. Elke dag  moest het volk afwachten of het manna weer zou 

komen. En tot die houding worden wij uitgedaagd: met open handen het 

leven aanvaarden dat God ons geeft.  

 

Jezus geeft aan de overlevering over het manna een nieuwe wending. De 

mens leeft niet van brood alleen, maar van het Woord van God: dat was de 

boodschap van Mozes in Deuteronomium. En, zo verkondigt het Johannes-

evangelie: dát Woord van God is vlees geworden, is mens geworden in 
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Jezus Christus. 

Het lijken grote woorden, maar eigenlijk is het ook heel eenvoudig. In zijn 

manier van leven, in zijn optreden heeft Jezus laten zien wie God voor 

mensen is. In zijn trouw, door de dood heen, heeft Jezus overwonnen wat 

kwaad is en ons zicht gegeven op leven voorgoed. 

En wij staan voor de uitdaging om ons telkens weer af te vragen wat de 

blijde boodschap van Jezus Christus concreet te zeggen heeft voor ons 

leven vandaag. En dat doen wij niet alleen door te luisteren naar zijn 

woorden, want er moet ook een teken gesteld worden. 

 

Wij nemen het Brood en de Beker, wij spreken een dankgebed uit en wij 

delen zijn gaven, zijn leven, zijn Lichaam. Op die manier wil Hij met ons 

blijven, heel ons leven. Ook als wij momenteel op zondag niet ter 

communie kunnen gaan, mogen wij dat beseffen. 

Vanuit dat geloof heeft de heilige Liduina zes eeuwen geleden haar 

beproeving doorstaan. Verbonden met Christus in de Eucharistie, wist zij 

zich op haar ziekbed uitgenodigd om te delen met wie nog minder had. 

Ook vandaag doen wij dat weer, juist vandaag, op Sacramentsdag. In Jezus 

zijn wij verbonden met God en evenzeer met elkaar als lichaam van 

Christus. We plaatsen het leven van Jezus in ons midden goed te weten, 

juist in deze tijd van beproeving: deel zo het leven met elkaar! 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; 
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de vergeving van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; 

en het eeuwig leven. 

Amen. 

 

Voorbede met acclamatie Her, onze God, (GvL 361) 

Laten wij bidden tot God, 

die in de woestijn zijn uitverkoren volk met manna heeft gevoed 

en ons nu voedt met het Lichaam en Bloed van zijn Zoon… 

Voor het lichaam van de kerk: 

dat wij die eten van het ene Brood 

altijd de eenheid onder elkaar bewaren. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

Voor alle mensen op de wereld die honger lijden: 

dat er in hun nood wordt voorzien, 

en niemand meer gebrek lijdt 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.  

 Voor christenen die vervreemd zijn van de Eucharistie: 

dat zij dit sacrament herontdekken 

als bron en hoogtepunt van hun leven  

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 Voor onze parochie: dat de Eucharistie, 

ondanks de beproeving van deze tijd, 

het hart mag zijn van onze gemeenschap. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

Voor de langdurig zieken in ons midden 

en voor allen die op hun levensweg worden beproefd: 

dat zij, naar het voorbeeld van de heilige Liduina, 

kracht mogen putten uit de verbondenheid met de levende Heer. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Voor alle mensen die wereldwijd 

slachtoffer zijn van het coronavirus 

en voor allen die patiënten met hun zorg 

en deskundigheid begeleiden. 

Laat ons bidden… 

 (Eigen intenties) 

Barmhartige God, 

Uw Zoon is het levende Brood uit de hemel. 

Verhoor onze gebeden. 

Geeft ons te allen tijde van dat Brood 

en schenk ons het eeuwige leven. 

Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

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. 

Informatie vindt u op de website van de parochie of van uw 

geloofsgemeenschap.  

 

Offerandezang: Portas caeli aperuit Dominus 

Portas caeli aperuit Dominus: 

et pluit illis manna, ut ederent: 

panem caeli dedit illius: 

panem angelorum manducavit homo, alleluia 

Vertaling: 

De Heer heeft de poorten van de hemel geopend 

en liet manna regenen als voedsel voor hen: 

brood van de hemel gaf Hij hun: 

de mens at het brood van de engelen, alleluia. 
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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, hier het brood en ook de wijn, 

het bloem van de tarwe, het sap van de druiven, 

de éne gave van uw kerk. 

Maak ons allen één, en schenk ons uw vrede en uw vreugde. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Prefatie II van de heilige Eucharistie 

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. 

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. 

Om de gedachtenis van het kruis zegenrijk te doen voortbestaan, heeft Hij 

bij de laatste maaltijd met zijn apostelen zichzelf aan U opgedragen als een 

lam zonder gebrek, als een offer van lofprijzing, volmaakt en U welgevallig. 

In dit sacrament wilt Gij ons voeden en heiligen en alle mensen in deze 

wereld één maken in geloof, één in broederlijke liefde. Zo naderen wij tot 

de tafel van dit heilig mysterie om, vervuld van uw goede gave, herschapen 

te worden tot gelijkenis met uw Zoon. 

Daarom wordt in de hemel en op aarde een nieuw lied gehoord van 

aanbidding, en met de engelen zingen wij U toe vol vreugde: 
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Sanctus / Heilig (achtste mis) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, 

Dominus Deus Sabaoth; 

Pleni sunt cæli 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. 

 

Eucharistisch gebed V 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 

leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, 

onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. 

Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten 

hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de 

zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om 

Hem. 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht 

van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw 

veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de 

wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft 

Hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar U, God, 

zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan 

zijn leerlingen gegeven met de woorden: 

 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
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Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak 

de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 

 

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. 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze 

Heer; zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis 

en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende 

brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn 

komst in heerlijkheid. 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. 

Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, 

verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons 

elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. 

Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 

Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes 

en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. 

Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in 

ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. 

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met 

de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en martelaren, met de 

heilige Liduina en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld die op U 

hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, 

erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank, door Jezus, uw 

Zoon, onze Heer. 
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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 

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. 

 

 

Vredesgebed en vredewens 

In het licht van het nieuwe Verbond mogen wij, 

gedenkend en dankend, met nieuwe ogen kijken 

naar onze eigen levensweg en naar de weg die anderen gaan. 

Daarom bidden wij om vrede… 

 

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; 
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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. 

 

Agnus Dei / Lam Gods (achtste mis) 

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. 

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 
Geeft niet de beker van de zegening, 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. 

 

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… 

 

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. 
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Communiezang: Adoro Te 

Adoro te devote, latens Deitas, 

Quæ sub his figuris vere latitas; 

Tibi se cor meum totum subiicit, 

Quia te contemplans totum deficit. 

 

Visus, tactus, gustus in te fallitur, 

Sed auditu solo tuto creditur. 

Credo quidquid dixit Dei Filius; 

Nil hoc verbo veritátis verius. 

 

In cruce latebat sola Deitas, 

At hic latet simul et Humanitas, 

Ambo tamen credens atque confitens, 

Peto quod petivit latro pœnitens. 

 

Plagas, sicut Thomas, non intueor: 

Deum tamen meum te confiteor. 

Fac me tibi semper magis credere, 

In te spem habere, te diligere. 

 

O memoriale mortis Domini! 

Panis vivus, vitam præstans homini! 

Præsta meæ menti de te vívere, 

Et te illi semper dulce sapere. 

 

Pie Pelicane, Iesu Domine, 

Me immundum munda tuo sanguine: 

Cuius una stilla salvum facere 

Totum mundum quit ab omni scelere. 

 

Iesu, quem velatum nunc aspicio, 

Oro, fiat illud quod tam sitio: 

Ut te revelata cernens facie, 

Visu sim beátus tuæ gloriæ. Amen. 
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Vertaling: 

Ik aanbid met eerbied U, verborgen God, 

die zich hier onder tekens waarlijk verschuilt: 

aan U onderwerpt zich mijn hart, geheel en al, 

want U schouwend weet ik dat het niets vermag. 

 

Oog en smaak en tastzin wordt in U misleid, 

het geloof steunt veilig slechts op het gehoor; 

ik geloof al wat Gods Zoon verkondigd heeft, 

niets is meer waar dan het woord der Waarheid zelf. 

 

Op het kruis ging slechts uw heilige Godheid schuil, 

hier blijft echter ook uw mensheid diep verhuld; 

toch belijd ik beide met een vast geloof, 

en vraag ik wat de rover U berouwvol vroeg. 

 

Ik zie niet uw wonden, als eens Thomas deed, 

toch wil ik U belijden als mijn God; 

doe mij in steeds meer U geloven, 

doe mij op U hopen, U slechts beminnen. 

 

O gedachtenisteken van de dood van de Heer, 

levend Brood, dat aan de mens het leven geeft, 

geef mij dat mijn geest in U zijn leven vindt, 

geef hem U steeds te smaken als zijn zoetheid. 

 

Pelikaan vol goedheid, Jezus onze Heer, 

reinig mij, onreine, door uw zuiver Bloed, 

waarvan één druppel zelfs heel het wereldrond 

verlossen kan van al zijn zondigheid. 

 

Jezus, die ik hier nu gesluierd aanschouw, 

moge, bid ik, mijn grote dorst lessen; 

dat ik ongesluierd uw aangezicht zie, 

en zalig ben door het schouwen van uw heerlijkheid. Amen. 
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Gebed na de communie 

Heer, wij danken U omdat Gij U zelf gegeven hebt, 

uw lichaam en uw bloed. 

Wij vragen U: 

leer ons verstaan dat Gij midden onder ons wilt blijven, 

en dat wat wij doen tot uw gedachtenis  

begin is van het gastmaal in de eeuwigheid. 

Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Slotgedachte 

Danken we om Jezus 

om wie Hij was, 

is, en blijft voor ons 

en alle mensen van alle tijden: 

Mens van geloof en hoop en eindeloos vertrouwen. 

Mens van het totale engagement 

die zich met hart en ziel gegeven heeft 

aan zijn taak in deze wereld voor mens en God. 

Gesel tegen onrecht, 

vechter voor eerlijkheid, 

de man van de trouw in geest en hart, 

in vlees en bloed, 

profeet en leidsman, 

die uit de lijn van gisteren 

de weg wijst naar morgen en de weg gaat 

vandaag. 

Jezus 

de mensgeworden God van liefde, 

verrezen en ons nabij 

op onze tocht tussen nu en morgen. 

Daarom blijven we dankbaar doen 

wat Hij gevraagd heeft: 

Zijn aanwezigheid in tekenen vieren, 

en Zijn leven 

leven. 

 

(W. Bruyninckx: Tussen gisteren en morgen) 
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Zending en zegen 

Gaan wij vanuit dit uur verder op onze levensweg 

in het besef dat God ons nabij is op alle wegen die wij gaan. 

 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

 

God zegene u met alle hemelse zegen; 

Hij geve dat u voor zijn ogen 

heilig en onberispelijk zult leven; 

Hij schenke u de rijkdom van zijn heerlijkheid 

En onderrichte u met het woord der waarheid; 

Hij verlichte u door het evangelie van het heil 

en make u groot in onderlinge liefde., 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen. 

 

Slotlied: Aan wat op aarde leeft (GvL 575) 

Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood, 

en wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt. 

Geef ons dezelfde taal om uw Woord te verstaan, 

bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw Naam. 

Wie in uw Vlees gelooft, geeft Gij uw eeuwig Woord. 

Omdat Gij zijt gedood, bestaan wij altijd voort. 

Leid al wie leven wil uw woning tegemoet 

omwille van uw dood, omwille van uw bloed. 

O Geest, die levend maakt en voegt het al aaneen, 

wij zijn verstrooid geraakt, maar Gij houdt ons bijeen. 

Weersta toch aan de macht die onze harten scheidt, 

o alvermogend woord, o licht van eeuwigheid. 
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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. 
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Steun de parochie met uw gift 

Door de maatregelen vanwege het coronavirus zijn alle publieke 

liturgische vieringen opgeschort. Daardoor kunnen ook de collectes niet 

worden gehouden. Nu wij, noodgedwongen, alleen op afstand kunnen 

vieren, vragen wij 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. 


