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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  ALS REGEN DIE DE AARDE DRENKT  
 

 
 
2. Als zonlicht dat het groen gewas uit zaad ontkiemen doet;  

zo geeft het woord van God de mens, luister en nieuwe gloed. 
 
3. Als schaduw die verkoeling brengt op 't heetste van de dag, 

geneest het woord van God de mens die op bevrijding wacht. 
 
4. 0 God, vernieuw de dorre grond, verzacht wat is verhard; 

maak ons gehoorzaam aan uw woord en mensen naar uw 
hart. 

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Vandaag viert de Kerk het feest van het Heilig Sacrament.  

Wij staan stil bij de ontmoeting met Jezus Christus  
die zich aan ons geeft in het gewijde brood en wijn.  
Wij kennen dat vanaf onze Eerste Heilige Communie,  
maar beseffen wij nog hoe bijzonder dat is?  
Dagelijks brood is niet vanzelfsprekend. 
Een reden voor ons om dankbaar te zijn  
om in navolging van Jezus 
ons brood en ons bestaan te breken en te delen  
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met hen die op onze weg komen. 
Laten wij de communie vandaag ontvangen 
als geestelijk voedsel voor ons mens zijn om  
erdoor te groeien in geloof en vertrouwen. 
 

Schuldbelijdenis 
 

P. De Eucharistie verenigt ons op een innige manier met God.  
Daarvoor stellen wij ons hart open  
en belijden wij onze zonden.  
Die staan immers een goede verstandhouding met God  
en elkaar in de weg. 

 
A. Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,  

dat ik gezondigd heb in woord en gedachte,  
in doen en laten, door mijn schuld,  
door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,  
alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
 onze zonden vergeven,  

en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen. 
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Eer aan God 
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Gebed 
 

God, voor hen die Gij bemint,  
is niets zo dierbaar als uw blijvende aanwezigheid.  
Uw Zoon heeft ons zijn lichaam en zijn bloed gegeven,  
het grote teken van het nieuwe verbond.  
Laat de gedachtenis aan zijn lijden, dood en opstanding  
ons steeds voor ogen staan,  
als wij rondom uw heilige tafel  
eten van dit brood, drinken uit deze beker.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon .... 

 

 
DIENST VAN HET WOORD 
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Bij het openen van de Schriften  
 
L. Eten en drinken, brood en wijn,  

zijn niet vanzelfsprekend aanwezig voor iedereen.  
Is het daarom dat Jezus zijn volgelingen  
ervoor wil leren danken en delen? 
 

 Eerste lezing 
Uit het boek Genesis 14, 18-20 
 

In die dagen bood Melchisédek, de koning van Salem, 
Abram brood en wijn aan. 
Daar hij priester was van de allerhoogste God,  
zegende hij hem met deze woorden: 
'Gezegend zij Abram door de allerhoogste God,  
die de hemel en de aarde gemaakt heeft, 
en gezegend zij de allerhoogste God 
die uw vijand aan u heeft overgeleverd!'.  
En Abram gaf hem van alles een tiende deel.  
 

Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm 
Psalm 122 
 

 
 
 
 
 
 
1. Blij werd mijn hart, toen mensen mij zeiden;  
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Laten we gaan naar het huis van de Heer.  
Daar naderden onze voeten uw poorten,  
Jerusalem, naar de vrede genoemd. 
 
refrein;  
 

2. Jerusalem, stad uit één stuk gebouwd 
als een plaats van allen voor allen. 
Daar trokken mensen heen, mensen van God, 
om te getuigen van Israëls God. 

 
refrein;  
 

3. Daar was het hof waar recht werd gesproken, 
hoog op de tronen van David's huis 
Bidt vrede af over Jerusalem,  
leven en welzijn voor uw vrienden. 
 
refrein;  
 

4. Vrede kome er binnen uw muren,  
dat er rust komt binnen uw huizen.  
Uit naam van mijn broders en naasten,  
wens ik de eeuwige vrede u toe. 
 
refrein;  
 

5. Uit naam van het huis dat de Heer bewoont, 
bid ik voor u dat het goed moge gaan. 
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest 
nu en altijd in der eeuwigheid. 
 
refrein;. 

 
 
 
 
 
Tweede lezing 
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Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs 
11, 23-26 
 

Broeders en zusters,  
zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen  
die ik u op mijn beurt heb doorgegeven:  
dat de Heer Jezus  
in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,  
brood nam en,  
na gedankt te hebben, het brak en zei:  
'Dit is mijn lichaam voor u.  
Doet dit tot mijn gedachtenis'.  
Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker met de woorden: 
'Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.  
Doet dit elke keer dat gij hem drinkt  
tot mijn gedachtenis'.  
Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt  
verkondigt gij de dood des Heren  
totdat Hij wederkomt. 
 
Woord van de Heer. 

 

A. Wij danken God. 
 

Acclamatie 

 
Evangelielezing 
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Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 
9, 11b-17 
 

In die tijd sprak Jezus tot de menigte over het Rijk Gods;  
en wie genezing nodig hadden genas Hij.  
Toen de dag ten einde begon te lopen 
kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden:  
'Stuur de mensen weg;  
dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek 
gaan om daar onderdak te vinden,  
want hier zijn we op een eenzame plek'. 
Maar Hij antwoordde: 
'Geeft gij hun maar te eten'.  
'Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen',  
zeiden ze;  
'of we zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen'. 
Er waren naar schatting wel vijfduizend mannen. 
Hij gelastte nu zijn leerlingen: 
'Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig'.  
Dat deden ze en ze lieten allen plaats nemen.  
Daarop nam Hij de vijf broden en de twee vissen, 
sloeg de ogen ten hemel,  
sprak er de zegen over uit,  
brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen  
om ze aan de menigte voor te zetten. 
Allen aten tot ze verzadigd waren 
en wat zij overhielden haalde men op,  
twaalf korven met brokken. 
 
Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 
 
 
 
 
 
Acclamatie 
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Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 

P. Ik geloof in één God, de almachtige Vader,  
 
A. Schepper van hemel en aarde,  

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 
P. En in één Heer, Jezus Christus,  

eniggeboren Zoon van God,  
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 

 
A. God uit God, Licht uit Licht,  

ware God uit de ware God.  
Geboren, niet geschapen,  
één in wezen met de Vader,  
en dóór wie alles geschapen is. 

 
P. Hij is voor ons, mensen,  

en om wille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
 
A. Hij heeft het vlees aangenomen  

door de heilige Geest uit de maagd Maria,  
en is mens geworden. 

P. Hij werd voor ons gekruisigd.  
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
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A. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel:  
zit aan de rechterhand van de Vader. 

 
P. Hij zal wederkomen in heerlijkheid  

om te oordelen levenden en doden.  
En aan zijn rijk komt geen einde. 

 
A. Ik geloof in de heilige Geest,  

die Heer is en het leven geeft;  
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 

 
P. die met de Vader en de Zoon  

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;  
die gesproken heeft door de profeten. 

 
A. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
 
P. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
 
A. Ik verwacht de opstanding van de doden  

en het leven van het komend rijk.  
Amen. 

 
Voorbede 
 
P. De Heer nodigt alle mensen aan zijn tafel  

om naar zijn voorbeeld brood en leven te breken en te delen. 
Daarom mogen wij in geloof en vertrouwen tot Hem bidden: 

 
L. Voor de christenen die Hem overal ter wereld gedenken  

bij het breken en delen van het brood:  
dat zij één mogen zijn, zoals de Heer verlangt  
en dat zij geloofwaardig in woord en daad van Hem getuigen;  
laat ons bidden ... 
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A. Heer, wij bidden u, verhoor ons. 
 
L. Voor alle volken en hun leiders:  

dat zij aan de wereldtafel plaatsnemen  
om hun tegenstellingen te overwinnen  
door te zoeken naar wat hen verbindt,  
zodat wij in vrede en met respect voor elkaar samen gaan 
leven;  
laat ons bidden ... 

 
A. Heer, wij bidden u, verhoor ons. 
 
L. Voor alle vaders en mannen aan wie de zorg  

voor kinderen is toevertrouwd: 
Dat door hun vaderlijke hand  
de kinderen zich in positieve zin ontwikkelen, 
en leren danken en delen; 
laat ons bidden ... 
 

A. Heer, wij bidden u, verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Goede God,  

Gij kent onze vragen en verlangens als geen ander.  
Wij bidden dat Gij bij ons zijt,  
in het Heilig Sacrament,  
in het leven van alledag, om ons te sterken en te troosten, 
waar nodig. 
Verhoor onze gebeden 
en geef ons wat wij nodig hebben  
om met U verbonden te blijven  
en te kunnen getuigen van Uw onvoorwaardelijke liefde 
Dat bidden we U,  
door dezelfde Christus onze Heer 
Amen. 
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Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  HOORT HOE GOD MET MENSEN OMGAAT 

 
12. Hoort hoe God met mensen omgaat. 

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

13. Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan  
die ook hier tot ons zal spreken  
als wij vragen naar zijn Naam. 
 

Oproep tot gebed 
 
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer  

aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
 
A. 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. 
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Gebed over de gaven 
 

Heer, hier is 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. 
 

Eucharistisch gebed (2c) 
 

 Allen gaan staan 
 
P. De Heer zal bij u zijn. 
 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
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. 
 
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.  
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 U.  
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Daarom wordt in de hemel en op aarde  
een nieuw lied gehoord van aanbidding,  
en met de engelen zingen wij U toe vol vreugde: 

 

 
 
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 zijn leerlingen met deze woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.  
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 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 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. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
P. 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. Zó delen wij in het Lichaam en 
Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige 
Geest worden vergaderd tot één enige kudde. 

 Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, 
dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met 
Franciscus, onze paus, Johannes onze bisschop en allen die 
uw heilig dienstwerk verrichten.  

 
 Gedenk ook onze broeders en zusters die 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 tezamen met 

de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen 
en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, 
waardig bevonden worden het eeuwig 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,  



 

17 

in de eenheid van de heilige Geest  
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
P. Laten wij bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 

(melodie: N. Rimsky Korsakov) 
A. 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 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. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
  

P. 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. 

 

A. Amen. 
 

P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
 

A. En met uw geest. 
 

P. Wenst elkaar de vrede. 
Lam Gods 
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Uitnodiging tot de communie 
  
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
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Communielied: TANTUM ERGO 
 

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui,  
Et antiquum documentum novo cedat ritui:  
Prcestet fides supplementum sensuum defectui.  
Genitori, Genitoque Laus et jubilatio,  
Salus, honor, virtus quoque sit et benedictie:  
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. 
Amen 
 
Laten wij dan, diep gebogen, prijzen 't grote Sacrament:  
Dat de oude wetten wijken voor het nieuwe Testament.  
Geve het geloof inzicht, waar het zintuig niets herkent.  
Aan de Vader, aan de Zoon ook weze lof en eer gebracht:  
Steeds zal men Hun beiden brengen eer en roem en hulde 
en kracht. Hem die voortkomt uit Hen beiden, zij gelijke dank 
gebracht. 
Amen 

 
 
Ter overweging 
 

Langs de deur van de stilte 
Als God binnen komt in ons leven 

is het meestal langs de deur van de stilte. 
De eenzaamheid en de stilte 
scheppen immers de ruimte 

waarin wij God zuiverder kunnen horen. 
En daar vinden wij meteen dan ons diepste zelf: 

want op de bodem van ons hart 
en in het puntje van onze ziel 

woont God ... 
 
Tekstfragment uit gastenkamer Abdij Lilbosch, Echt 
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Gebed na de communie 
 

Heer, wij danken U  
omdat Gij Uzelf 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,  
het begin is van het gastmaal in de eeuwigheid.  
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. Het Heilig Sacrament is een gave van de Heer  

om op intieme wijze in ons hart te zijn,  
met ons mee te gaan in het leven. 
Het is ook een oproep om als gemeenschap samen te leven,  
te eten en te delen in tijden van vreugde en verdriet.  
 
Mogen wij vanuit deze viering aan deze opdracht werken  
onder de bescherming en zegen van de Drie-Ene God:  
de Vader, +Zoon en heilige Geest. 

 
A. Amen. 
 

P. Gaat nu allen heen in vrede. 
 

A. Wij danken God. 
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Slotlied  U KENNEN UIT EN TOT U LEVEN 
 

 
 
2. Gij zijt het brood van God gegeven, 

de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven  
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood,  
met leven midden in de dood. 
 

3. Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
0 Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 
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4. Gij zijt het licht van God gegeven,  
een zon die nog haar stralen spreidt,  
wanneer het nacht wordt in ons leven,  
wanneer het nacht wordt in de tijd.  
0 licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 

 
5. Gij zijt de wijnstok van het leven,  

in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegevene,  
draagt goede vruchten op zijn tijd.  
Laat ons Uw ranken zijn voorgoed,  
doorstroom ons met Uw hartebloed. 

 
6. Gij zijt tot herder ons gegeven, 

wij zijn de schapen die Gij weidt;  
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
Heer, die ons voorgaat door de tijd.  
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet. 

 
7. 0 Christus, ons van God gegeven,  

Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
Uw kerk die in de wereld is. 

 



 
De week van zaterdag 18 juni t/m vrijdag 24 juni 2022 
 
VIERINGEN: 
 
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)  
Donderdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)    
Vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag     10.00 uur: Woord en Communieviering (Ps. Ans Dekker) 
 
 
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag 10.00 uur:  Om zegen over onze parochie; 
   Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – 

Schreuder en overleden ouders en familie;   
  Voor familie en vrienden;  Voor familie Gielen;  

Voor Harrie Jacobus Draijer;   
  Voor Riet Rood – van der Drift;   
  Voor Monja Bosma – Teeuwen; 
  Uit dankbaarheid bij een Saffieren Huwelijk; 
  Voor Frans Teeuwen;    
              
Ons bruidspaar:  Vragen we Gods zegen over het huwelijk van 

Laurens Weijzig en Sabine Severijnse die op 
zaterdag 25 juni in de echt verbonden zullen worden. 

 
Donderdag 09.00 uur: Voor Thea Prins 
 
Vrijdag 09.00 uur:  Om zegen over onze parochie 
 
 
ZIEKEN:Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
OVERLEDENEN: Ton Driessen; 

Margaretha Barbara Tirion – Sluiter; 
Mathilda Maria van der Linden - van Tol 

 
 
AGENDA: 
  



 

 
 
 

 
geldig van 1 juni t/m 3 juli 2022 

 

Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 

 
 


