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Vaste gebeden en
gezangen
A - Dienst van het woord
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1. Welkomstlied
2. Welkom
3. Woord om ontferming en
vergeving
4. Kyrie
Wij vragen meestal zingend, God om
ontferming: Kyrie eleison
Kyrie 1: Latijnse versie
Kyrie eleison; Christe eleison; Kyrie eleison.
Kyrie 2: Traditionele versie
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.

3
Kyrie 3: Heer, ontferm U
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons
Kyrie 4: Zeven maal zeventig maal
Tot zeven maal zeventig maal
vergeef ik een ander zijn schuld.
Tot zeven maal zeventig maal
de Heer heeft met mij ook geduld.
Kyrie 5: Kom tot ons.
Kom tot ons, O Heer, kom tot ons (3x).
Kyrie 6: Keer U om.
Keer U om, naar ons toe.
Keer ons toe naar elkaar.
Kyrie 7: Ubi caritas.
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.
(Waar naastenliefde en liefde is, waar
naastenliefde is, daar is God.)
Kyrie 8:
Kyrië eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
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5. Gloria
Het Gloria (het loflied der engelen) maakt
sinds Paus Telesforus (+ 136 na Chr.) deel
uit van de (kerst)liturgie… De Nederlandse
vertaling kwam er sinds het Tweede
Vaticaans concilie (1963).
Gloria 1: Latijnse versie
Gloria in excelsis Deo …
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.
Gloria 2:
Glorie, glorie, hallelujah,
Glorie, glorie, hallelujah,
Glorie, glorie, hallelujah,
Gods liefde geeft ons kracht!
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Gloria 3: Traditionele versie
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.
Gloria 4:
Loof nu de Heer, alleluia;
Loof nu de Heer, alleluia;
Loof nu de Heer, alleluia;
Loof nu de Heer.
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6. Openingsgebed
7. Eerste lezing
Deze lezing wordt meestal genomen uit het
Oude Testament of soms uit de Brieven of
Handelingen van de apostelen.

8. Bezinningslied
9. Evangelie
(Hiervoor staan wij recht.)
Dit is een tekst uit één van de vier
evangelieboeken. Deze verlopen volgens
een driejaarlijkse cyclus ( A-, B- , C-jaar)
waarbij het evangelie in hoofdzaak aan
respectievelijk Matteüs, Marcus en Lucas
wordt ontleend. Op een aantal zondagen
leest men evenwel uit het Evangelie van
Johannes.
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10. Acclamatie
Acclamare komt uit het Latijn en betekent:
toejuichen.
Hiermee benadrukken wij dat wij willen
leven in Zijn Geest.
Acclamatie 1
U komt de lof toe,
U het gezang,
U alle glorie
O Vader, O Zoon, O heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

11. Woord van de
voorganger
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12. Wij getuigen van ons
geloof – Het Credo
Credo 1
Traditionele versie (gebaseerd op de
geloofsbelijdenis die reeds op het
Oecumenisch Concilie van Nicea in 325
werd vastgelegd).
Allen: 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
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden.
Die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn 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 vergiffenis van de zonden,
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de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.
Amen.
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Credo 2
Voorg: Ik geloof in God.
Ik geloof dat Hij de aarde liefheeft.
Allen: Ik geloof dat Hij gewonde vogels opraapt.
Ik geloof dat Hij voor kinderen een
bondgenoot is.
Ik geloof dat Hij zijn hart soms vasthoudt.
Ik geloof dat Hij als moeder ongezien zal
waken.
Ik geloof dat Hij het zwijgen kent van
vaders.
Voorg: Ik geloof dat Hij nooit dwingt,
niets opdringt.
Ik geloof dat Hij heel vaak een stap opzij
zet.
Ik geloof dat Hij de eenvoud zelf blijft.
Ik geloof dat Hij van schoonheid nooit
genoeg krijgt.

Allen: Ik geloof dat Hij soms voor mijn deur staat.
Ik geloof dat Hij graag bij ons aanschuift.
Ik geloof dat Hij de vreugde niet kan
missen.
Ik geloof dat Hij het beste in een mens
zoekt.
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Voorg: Ik geloof dat Hij niets liever wil dan tranen
drogen.
Ik geloof dat Hij soms sprakeloos naast mij
zit.
Ik geloof dat Hij zich thuis voelt in de stilte.
Ik geloof dat Hij het leven koestert.
Allen: Ik geloof dat Hij met elk van ons blijft
meegaan.
Ik geloof dat Hij zal wachten met
de liefsten der geliefden.
Hij, die God met open armen.
(Kris Gelaude)
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Credo 3
Voorg: Ik geloof in een kerk die zich laat inspireren
door de Geest.
Allen: Die ontkiemt waar twee of meer
samen zijn in Jezus’ naam, en open bloeit
wanneer zij het brood breken en delen met
elkaar.
Voorg: Ik zie hoopvol uit naar een kerk
die de tekens van de tijd verstaat
en de droom van Jezus levend houdt.
Allen: Ik hou van een kerk die kan vieren,
die ruimte maakt voor rust om te genieten
van al het goede dat tot stand is gekomen.
En die het leven voltooit
met een krans van dankbaarheid.
Amen.
(Seppe Yperman)
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Credo 4
Voorg: Wij geloven in God.
Hij is de kern, de Bron van alles wat
bestaat.
Allen: Wij geloven dat God bij ons is
zoals een vader die opkomt
voor zijn kinderen,
zoals een moeder die zorg en liefde
schenkt,
en wil dat niemand iets tekort komt.
Voorg: Wij geloven dankzij Zijn zoon Jezus.
In Hem heeft God handen en voeten
gekregen.
Wij geloven dat Hij niet tevergeefs
heeft geleefd of gestorven is,
maar dat Hij elke dag opnieuw opstaat in
mensen,
die vandaag Zijn liefde waarmaken.
Allen: Wij geloven dat er in ieder mensenbestaan
iets van Gods Geest is gelegd.
Wij geloven dat er in onszelf
iets goddelijks en heiligs woont.
Wij willen er over waken dat
niets of niemand dit vuur kan doven.
Voorg: Wij geloven in een gemeenschap van
mensen die samen de weg gaan
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van breken en delen,
van eenvoudige goedheid en
verbondenheid,
van recht en van vrede.
Allen: Wij geloven dat God ons hoopt geeft,
dat Hij de toekomst is,
dat Zijn liefde sterker is dan onrecht of
dood. Amen.
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Credo 5
Voorg: Ik geloof in een God,
die ik kan zien, horen, voelen,
in het gezicht van mijn medemens,
in hen die onderdrukt worden,
in hen die gevangen zijn of op de vlucht.
Allen: Ik geloof in Jezus, onze broeder.
Ik geloof in de kracht van zijn woorden,
In het voorbeeld van zijn daden.
Ik geloof dat hij een weg is die wij kunnen
gaan,
Een waarheid die wij kunnen doen.
Voorg: Ik geloof in de Geest,
Die mensen inspireert,
Die kracht en moed en wijsheid geeft.
Allen: Ik geloof in gerechtigheid en verzoening.
Ik geloof in ‘de komende wereld’.
Amen.
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Credo 6
Voorg: Ik geloof in God
die ik Vader en Moeder mag noemen
en die wil dat ik gelukkig ben.
Allen: Ik geloof in de verrezen Jezus.
Hij ging ons voor als medemens.
Al wat Hij was, al wat Hij bezat,
deelde Hij mee tot geluk van velen.
Hij blijft ons nabij in brood en wijn.
Hij blijft voelbaar
in mensen die leven in zijn Geest.
Voorg: Ik geloof in de Geest.
Hij geeft licht en warmte en energie
om lief te hebben, om met anderen te
delen,
om van anderen te ontvangen.
Hij haalt ons weg uit ons "alleen zijn".
Allen: Ik geloof in mensen,
die gemeenschap vormen rond Jezus,
die blijven geloven
dat we er zijn voor elkaar
en die werken aan een wereld
waar elke mens geborgenheid vindt.
Ik geloof in de liefde van God
die alles vergeeft, die mij op handen draagt
doorheen tijd en eeuwigheid. Amen.
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Credo 7
Voorg: Laten wij geloven
in de liefde tussen mensen,
als basis voor relaties,
als basis voor
samen wijk en wereld maken.
Onvoorwaardelijke liefde…
Oneindig…
God
Allen: Laten wij geloven
in engagement en gedrevenheid.
Laten wij hopen en vertrouwen…
Dat wat we doen, zin heeft…
Dat het leidt tot een fijnere, leukere,
solidaire en betere wereld.
Eindeloze bezieling…
Steun en durf…
Geest
Voorg: Laten wij geloven in mensen
als inspiratie en als motivatie.
Mensen die zoveel engagement en liefde
tonen dat hun inzet hun leven kleurt,
hun liefde gedeeld wordt met velen.
Grenzeloze inspiratie…
Consequente inzet…
Zoon
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Credo 8
Voorg: Ik geloof in een kerk
die haar deuren wijd openzet,
waar ieder welkom is
en niemand wordt uitgesloten.
Allen: Ik geloof in een kerk die geen rangen en
standen kent,
maar waar allen van hoog tot laag
werkelijk broeders en zusters van elkaar
zijn.
Een kerk die haar eigen grenzen
overschrijdt
en een tafel bereidt voor allen
die zich tot Jezus Christus bekennen.
Die het Woord van God in dialoog belijdt
en waar communio hand in hand gaat met
communicatie.
Voorg: Ik geloof in een kerk
die niet heerst, maar dient,
waar recht wordt gedaan voor allen;
die niet denkt aan eigen roem of imago
maar de kleinen eert
en optilt uit hun vernedering.
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Allen: Ik geloof in een kerkgemeenschap
die op uittocht is
uit het land van de slavernij
en op weg is
naar werkelijke bevrijding voor allen;
die haar crisis te boven komt
en blijft getuigen
van de hoop die in haar leeft.
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Credo 9
Voorg: Ik geloof in Hem die heet:
"Ik zal er zijn voor u"
Hij is de kern, de Bron van alles wat
bestaat.
Op Hem wil ik mijn leven afstemmen.
Zijn Naam wil ik tot rode draad maken in
mijn handelen.
Allen: Ik geloof in Jezus,
de levende belichaming van die Naam.
In Hem heeft onze God
handen en voeten gekregen.
In Hem is Zijn Naam werkelijkheid
geworden.
Voorg: Ik geloof dat hij niet tevergeefs heeft
geleefd
en niet vergeefs gestorven is,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die vandaag van zijn liefde
getuigen.
Allen: Ik geloof in zijn Geest
die ook vandaag mensen bezielt en aanzet
om zijn manier van leven
tot de hunne te maken.
Die Geest nodigt mensen uit
om de weg te gaan van breken en delen,
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van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede…
Voorg: Ik geloof in Hem die heet
"Ik zal er zijn voor u"
en ik weet: Hij is te doen.
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Credo 10
Voorg: Ik geloof in God,
zoals een blinde gelooft in de zon,
niet omdat hij ze ziet,
maar omdat hij ze voelt.
Allen: Ik geloof in Jezus, niet alleen
omdat Hij hoopvolle woorden sprak,
maar omdat Hij doorheen lijden en dood,
weg, waarheid en leven is.
Voorg: Ik geloof
in zijn geest van hoop en toekomst,
voor elke mens die zijn weg gaat
doorheen de dagen van het leven.
Allen: Ik geloof in de verrijzenis
zoals ik geloof in de lente
wanneer ik de bloesems zie bloeien.
Tenslotte geloof ik
dat echt mens-worden mogelijk is
als wij allen een gemeenschap
van liefde willen vormen.
Amen.
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Credo 11
Voorg: Ik geloof in de Vader die ons het leven
gegeven heeft als een enige kans
om elkaar gelukkig te maken.
Allen: Ik geloof dat Hij ook mij roept
om mij te geven in eerlijke trouw,
in liefdevolle dienstbaarheid.
Voorg: Ik geloof in Jezus, ons door de Vader
gegeven als een voorbeeld,
een reisgezel op onze levenstocht.
Allen: Ik geloof dat Hij verrezen is
en levend bij ons blijft.
Ik geloof dat Hij ons bijeenroept
en ons kracht geeft
om mee te werken aan een betere wereld.
Voorg: Ik geloof in de Heilige Geest,
die in ons werkzaam wil zijn
om eerlijk ons leven uit te bouwen.
Allen: Ik geloof in de gemeenschap van de kerk,
waarin Gods Geest ons verzamelt
om een lichtend getuigenis van Zijn liefde
te zijn voor alle mensen om ons heen.
Amen.
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13. Voorbeden
Na elke voorbede zeggen of zingen wij:
Versie 1: wij zeggen
Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Versie 2: wij zingen
God onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Versie 3: wij zingen
Geloven begint in het opstaan van armen,
Hopen begint in het diepst van de wanhoop,
Liefhebben waar je geen liefde meer hebt.

Versie 4: wij zingen
Geest van God, adem van leven,
Geest van God, adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht:
U heiligt ons.
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B - Dienst van de tafel

1. Lied van onze gaven
Terwijl wij het lied van onze gaven zingen,
worden onze gaven verzameld en naar voor
gebracht:
Brood, als teken van leven, bestemd om gedeeld
te worden.
Wijn, als teken van het liefdesverbond tussen
God en de mens.
Onze geldelijke bijdragen, hopelijk in
evenredigheid met onze draagkracht, ter
ondersteuning van gans het kerkgebeuren.
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2. Eucharistisch gebed of
dankgebed:
Dankgebed 1
Voorg: De Heer zij met U.
Allen: En met uw Geest.
Voorg: Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Voorg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Voorg: Gaven van mensen zijn hier
bijeengebracht:
de gaven van ons werk en onze inzet.
Allen: Brood en wijn, ons eigen leven:
als teken van onze verbondenheid.
Voorg: Het zijn gaven om U dank te zeggen,
Vader.
Het zijn gaven om U lof te zingen:
Allen: Glorie, glorie, hallelujah,
Glorie, glorie, hallelujah,
Glorie, glorie, hallelujah,
Gods liefde geeft ons kracht!
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(wij staan hier recht)
Voorg: Gaven die ons dankbaar weer doen
denken
aan Jezus van Nazareth,
de Zoon van de mensen;
Hem brengen wij hier weer ter sprake en
wij blijven vertellen hoe Hij
vlak voor Zijn dood,
Zijn leven samenvatte, toonde wie Hij was
En wie Hij blijven wou voor ons.
Hij nam dit brood, brak het
en verdeelde het onder zijn vrienden en
zei:
Neem van dit brood, en eet ervan:
dat ben Ik, mijn lichaam, mijn leven
voor u gegeven. Doe dat ook.
Hij nam de beker met wijn in Zijn handen
en dankte U en zei:
Dit is de beker met mijn bloed,
mijn leven voor u uitgedeeld
drink ervan en doe dat ook.
Want zo blijf ik levend in uw midden.
(wij gaan terug zitten)
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Voorg: Met een handvol kleine, zwakke,
machteloze mensen is het ooit begonnen.
Vanuit hun onmacht en ontgoocheling
hebben zij de handen in elkaar geslagen
en zijn ze op weg gegaan. Waarheen?
Ze wisten het zelf niet. Ze zouden wel zien.
Allen: Ze deelden wat ze hadden:
brood en wijn, huis en goed.
In het samen bidden haalden ze de kracht
om te blijven doorgaan
en hielden ze de droom wakker
die Jezus in hen gewekt had.
Voorg: Vanuit deze verbondenheid
zetten ze de kleine dagelijkse stappen
die haalbaar waren. En dat was heel wat!
Zo groeide indertijd nieuw leven
in een stervende wereld.
Waarom zou dat nu niet kunnen?
Allen: Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
overal op aarde en in deze gemeenschap
van de heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen.
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Dankgebed 2
Voorg: De Heer zij met U.
Allen: En met uw Geest.
Voorg: Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Voorg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Voorg: Telkens wij hier samenkomen,
gedenken wij dankbaar
het leven van Jezus.
Wij danken God voor alles wat ons in
Jezus gegeven is.
Maar vandaag gedenken wij
vooral het sterven van Jezus.
Heel specifiek herbeleven wij zijn laatste
dagen:
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(hier staan wij recht)
Allen: Donderdagavond.
Afscheid.
Brood gebroken en gedeeld.
Voorg: Met dit gebaar vatte Hij zijn leven samen,
toonde wie Hij was en wie Hij blijven wou
voor ons.
Hij nam dit brood, brak het
en verdeelde het onder zijn vrienden en
zei:
Neem van dit brood, en eet ervan:
dat ben Ik,
mijn lichaam, mijn leven voor u gegeven.
Doe dat ook.
Hij nam de beker met wijn in Zijn handen
en dankte U en zei:
Dit is de beker met mijn bloed,
mijn leven voor u uitgedeeld
drink ervan en doe dat ook.
Want zo blijf ik levend in uw midden.
(wij gaan terug zitten)
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Allen: Hij toonde dat de grootste vooral dienaar
is.
Hij zei: ‘Jullie moeten maar dikwijls
samenkomen,
want het is niet goed dat mensen
alleen staan in de chaos van het leven.’
Voorg: Donderdagnacht.
Zweet en bloed.
Pure eenzaamheid.
Angst voor de uiteindelijke consequentie
van een keuze
voor de mensen aan de kant.
Elf slapende vrienden,
en één man
die beseft dat liefde en solidariteit
niet voortkomen uit macht en strategie,
niet uit vurige toespraken of grote
woorden,
maar uit het koppig volhouden en
durven op de helling zetten
van het eigen leven.

Allen: Vrijdagmorgen.
Geslagen, vernederd, naakt tentoon gezet.
Verraden. Mens-voor-mensen.
Altijd koos Hij voor de mens,
hielp Hij de kleine mens om op te staan,
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de uitgestotene om er weer bij te horen.
‘Kruisig hem!’
Voorg: Vrijdagmiddag.
Duisternis over het land.
Hij is gestorven.
Ze hebben hem gedood.
Allen: Stille zaterdag.
Leegte… Pijn om het gemis… Twijfel…
Ontmoediging… Zoeken… Wachten…
Pasen.
Voorg: Na 2000 jaar leeft Hij nog altijd voort.
Hij was Zoon van God,
zijn hele bestaan was
Liefde.
De veertig sobere dagen
en het droeve verhaal van verraad,
ze lopen niet dood, maar
doen het ondenkbare verhopen:
dat een mens groter wordt
dan de dodelijkste pijn.
En dat Liefde alles kan veranderen.
Hij zegt tot ons:
‘Sta op. Wees niet bang.’
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Allen: Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
overal op aarde en in deze gemeenschap
van de Heilige Geest, dit uur en alle dagen
tot in eeuwigheid.
Amen.
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Dankgebed 3
Voorg: De Heer zij met U.
Allen: En met uw Geest.
Voorg: Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Voorg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Voorg: Goede God,
wij voelen U aanwezig in Jezus,
Hij, die mensen ertoe aanzet
elkaar de hand te reiken
om liefdevol met elkaar te blijven
samenleven.
Allen: Wij danken U om Jezus
die leven en liefde deelt met velen.
Voorg: Wij voelen U aanwezig in Jezus
Hij, die ons wegen wijst
van de een naar de ander,
opdat brood en vrede, leven en liefde
wereldwijd gedeeld worden.
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Allen: Wij danken U om Jezus
die leven en liefde deelt met velen.
Voorg: Wij voelen U aanwezig in Jezus,
En zingen daarom de woorden die mensen
generaties lang al zingen:
Allen: 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.
Voorg: Wij voelen U aanwezig in Jezus
Hij, die brood en vrede, leven en liefde
van harte met ons deelt,
die ons uitnodigt om uit te groeien tot
een gemeenschap van mensen met elkaar.
Allen: Met woorden en daden van leven en liefde
is Jezus door de wereld gegaan.
Zijn woorden en daden werden bewaard,
doorverteld en opgetekend,
tot hier en nu, tot hier in ons midden.
(Hier staan wij recht)
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Voorg: Bewaard werd ook een gebaar van Hem.
'Blijf dit doen', sprak Hij,
Hij nam dit brood, brak het
en verdeelde het onder zijn vrienden
en zei:
Neem van dit brood, en eet ervan:
dat ben Ik, mijn lichaam,
mijn leven voor u gegeven.
Doe dat ook.
Hij nam de beker met wijn in Zijn handen
en dankte U en zei:
Dit is de beker met mijn bloed,
mijn leven voor u uitgedeeld
drink ervan en doe dat ook.
Want zo blijf ik levend in uw midden.
(wij gaan terug zitten)
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Allen: In het brood deelt Hij zichzelf aan ons mee
opdat ook wij brood zouden worden
voor elkaar.
Voorg: Zo wordt waar wat Hem voor ogen stond:
een wereld van breken en delen
een wereld van vergeven
een wereld van gemeenschap en vrede.
Allen: Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
overal op aarde
en in deze gemeenschap van de heilige
Geest, dit uur en alle dagen
tot in eeuwigheid. Amen.
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Dankgebed 4
Voorg: De Heer zij met U.
Allen: En met uw Geest.
Voorg: Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Voorg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Voorg: Liefdevolle en nabije God,
vol geloof en toch twijfelend
richten wij ons tot U.
Gij zijt ons nabij in onze medemensen,
in hen die ons helpen en
in hen die onze hulp aanvaarden,
reikt Gij ons Uw hand.
Allen: Wij danken U voor allen
die ons woorden
van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven
in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons - alleen al door hun aanwezigheid –
doen groeien tot nieuwe levenskracht.
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Voorg: Wij danken U
voor al het goede
en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven biedt,
voor wat onze diepste levenskracht
aanspreekt.
Allen: Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid
van onze medemensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken
van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal
van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen
het geheim is
van een intens en gelovig samenleven.
Zo komen wij op het spoor van Jezus.
(Hier staan wij recht)
Voorg: Bewaard werd ook dit gebaar van Hem.
'Blijf dit doen', sprak Hij,
Hij nam dit brood,
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brak het en verdeelde het
onder zijn vrienden en zei:
Neem van dit brood, en eet ervan:
dat ben Ik,
mijn lichaam,
mijn leven voor u gegeven.
Doe dat ook.
Hij nam de beker met wijn in Zijn handen
en dankte U en zei:
Dit is de beker met mijn bloed,
mijn leven voor u uitgedeeld
drink ervan en doe dat ook.
Want zo blijf ik levend in uw midden.
(wij gaan terug zitten)

Allen: Zijn Brood, gedeeld en gebroken,
kan aan ieder van ons vertellen
'Ik wil zorg voor je dragen'.
Brood spreekt ons
van aandacht en openheid
naar medemensen toe.
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Voorg: God, laat dit brood
voor ons een uitnodiging zijn
om met open handen en een warm hart
naar mensen toe te gaan
en hen te omringen
met luisterende aandacht.
Allen: Gij roept ons bij onze naam
om medemens te zijn,
om schouder aan schouder
de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar Uw beeld en gelijkenis.
Voorg: Ook vandaag zijn wij hier samen
in verbondenheid met God en met elkaar.
Ook met hen die overleden,
maar niet vergeten zijn.
Wij worden uitgenodigd
om gemeenschap te vormen,
rondom het brood van leven
dat aanwezig is in ons midden.
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Dankgebed 5
Voorg: De Heer zij met U.
Allen: En met uw Geest.
Voorg: Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Voorg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Voorg: Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen om
anderen
een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.
Allen: Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.
Voorg: Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van
anderen.

43
Allen: Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar
gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.
Voorg: Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en
verzoening,
Wij danken U, God, voor mensen
die zich spiegelen aan de levenswijze van
Jezus.
Met hen zeggen wij :
Allen: Heilig, heilig, heilig, de Heer,
de God van alle leven,
die aarde vol van hemel maakt:
Hij is het hart van ons bestaan.
Heilig, heilig, onze God, alleen
en niet de goden van de wereld.
en niet bezit of macht of eigenbaat:
Heilig is onze God alleen.
Heilig, heilig, heilig de Heer,
Gezegend die komt in zijn naam,
de Mens die recht en vrede doet:
Hosanna, Gods wil is welgedaan.
(Hier staan wij recht)
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Voorg: Ja, Vader, met eerbied noemen wij uw
Naam.
Gij zijt dichter bij ons dan wij durven
dromen,
Nu wij samenkomen rond deze tafel
Om het brood te breken en de beker te
delen met elkaar.
Zend Uw Geest over brood en wijn
Zodat Jezus in ons midden komt.
Want op de avond voor zijn lijden
…
Blijft dit doen om mij te gedenken.
Allen: Heer, Jezus, wij verkondigen Uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
Dat gij verrezen zijt.
Voorg: Wij bidden U, Heer,
stuur ons op weg in de geest van Jezus,
Uw zoon:
Dat wij nieuwe wegen van goedheid
banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge
vrede;
dat wij het leven leefbaar maken en
elkaar tot steun mogen zijn.
Daarom willen we nu samen bidden
met de woorden die Jezus ons gegeven
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heeft.
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Dankgebed 6
Voorg: De Heer zij met U.
Allen: En met uw Geest.
Voorg: Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Voorg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Voorg: God,
Gij die weet wat in mensen omgaat
aan hoop en twijfel,
domheid, drift, plezier, onzekerheid.
Gij die ons denken peilt
en ieder woord naar waarheid schat,
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.
Gij toetst ons hart en
Gij zijt groter dan ons hart;
op elk van ons houdt Gij uw oog gericht;
en niemand, of hij heeft een naam bij U,
en niemand valt, of hij valt in uw handen,
en niemand leeft of hij leeft naar U toe.
Allen: Maar nooit heeft iemand U gezien.
In dit heelal zijt Gij onhoorbaar.
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En diep in de aarde klinkt uw stem niet;
en ook uit de hoogte niet,
en niemand die de dood is ingegaan,
keerde ooit terug om ons van U te groeten.
Maar soms herinneren wij ons een naam,
een oud verhaal dat ons is doorverteld,
over een mens die vol was van uw kracht,
Jezus van Nazareth, een jodenman;
in Hem zou uw genade zijn verschenen,
uw mildheid en uw trouw;
in Hem zou voorgoed,
aan het licht gekomen zijn
hoe Gij bestaat:
weerloos en zelveloos,
dienaar van mensen.
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(Hier staan wij recht)
Voorg: Hij was, zoals wij zouden willen zijn:
een mens van God,
een vriend, een licht, een herder,
die niet ten eigen bate heeft geleefd en
niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven;
die in de laatste nacht dat Hij nog leefde,
het brood gebroken heeft en uitgedeeld,
en heeft gezegd:
“neemt, eet, dit is mijn lichaam,
zo zult gij doen tot mijn gedachtenis.”
Toen nam Hij ook de beker, en Hij zei:
“Dit is het nieuw verbond, dit is mijn bloed,
dat wordt vergoten tot vergeving van uw
zonden.
Als ge uit deze beker drinkt, denk dan aan
Mij.”
Tot Zijn gedachtenis
nemen wij daarom dit brood,
en breken het voor elkaar:
om goed te weten wat ons te wachten
staat, als wij léven,
Hem achterna.
(Hier zetten wij ons terug neer)
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Allen: Laat zijn Geest ons bezielen,
de Geest van uw liefde,
de Geest van uw vertroosting
de Geest van uw vrede,
dat wij elkaar nabij zijn
en staande houden als een levend bewijs
dat liefde bestaan kan,
dat geloof niet uitgestorven is.
Vernieuw het aanschijn van deze aarde,
behoed in ons het visioen van uw Rijk,
bewaar in ons de hoop op de voltooide
tijd,
waarin uw Naam zal zijn: ‘Alles in allen’.
(naar Huub Oosterhuis)
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3. Onze Vader
Het Onze Vader of Paternoster of Gebed
des Heren is het meest verbreide
christelijke gebed en dateert reeds uit de
eerste eeuw.
Onze Vader 1: recent officiëel gebed
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. Amen.
Onze Vader 2: gezongen
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij Uw naam, Uw Rijk Kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef
ons onze schulden.
Gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van
het kwade. Amen.
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Onze vader 3: gezongen
Onze Vader in de hemel,
Geheiligd zij uw naam.
Laat uw rijk van liefde komen en doe steeds uw
wil verstaan. (2 x)
Geef ons brood om van te leven.
En vergeef ons onze schuld.
Leid ons nimmer in bekoring, maar verlos ons van
het kwaad. (2 x)
Want van U Heer is het koninkrijk
alle krachten behoren U toe.
Laat ons leven van uw heerlijkheid, in de
eeuwigheid. Amen. (2 x)
Onze Vader 4: gezongen
Vader, die in de hemel zijt,
U is ons gebed gewijd.
Kom toch met uw Rijk.
Uw vrede en gerechtigheid.
Uw wil moge gedaan.
Reik ons het brood steeds aan.
Vergeef wat wij misdreven.
En laat ons in vrede gaan.
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Onze Vader 5: gezongen
Onze Vader die in mensen leeft,
moge in ons leven uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn uw rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil gebeuren
als een teken en een oproep
voor mensen op aarde.
Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel
van vriendschap en vertrouwen, van perspectief
en hoop.
Maak ons over fouten en tekorten heen
tot mensen van vergeving en vrede,
zoals Gij het zijt voor ons.
Maak ons vrij van angst
en van alles wat denken en doen verlamt,
en laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid.
Maar wees voor ons kracht en uitdaging
om ten volle te leven.
In eeuwigheid en ook vandaag.
(Carlos Desoete)

Onze Vader 6: gebed
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Onnoembare,
door Jezus genoemd, onze Vader,
bij wie wij kind aan huis zijn,
aanvaard omdat wij er zijn.
Wij bidden:
dat in ere wordt gehouden Jouw Naam:
Ik-zal-er-zijn-voor-u,
dat velen deze Naam waar maken, in woord en
daad.
Dat wij meer en meer worden Jouw volk:
mensen in vrede, die elkaar recht doen en
liefhebben en zorgzaam omgaan met de aarde.
Dat ons mededogen
geworteld mag zijn in Jouw gunnende liefde.
Geef ons - en alle mensen al wat wij nodig hebben om te bestaan tot
morgen:
brood, waardigheid, levensadem.
Als wij verzoening nastreven en schulden
kwijtschelden,
laat ons dan Jouw vergeving ervaren.
Als wij op weerstanden botsen,
laat ons dan staande blijven
en verder gaan in vertrouwen op Jou.
En laat de macht van het kwaad
nooit het laatste woord hebben,
want Jij bent onze hoop en onze kracht,
vandaag en alle dagen. Amen.
(Seppe Yperman)

54

4. Vredesgroet
Vredeslied 1:
Ik wens je vrede van God.(3x)
Ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.
Heveinu Shalom a leichem.(3x)
Heveinu Shalom, Shalom, Shalom a leichem.

Vredeslied 2:
Sjaloom, Gods vrede kome over u.
Sjaloom, breng Gods vrede bij de mensen om u
heen.
Sjaloom, dan komt ook Gods vrede over u.

Vredeslied 3:
Vrede voor alle mensen
de vrede van de Heer,
Vrede voor U, voor mij, voor ons:
De vrede van de Heer.
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5. Lam Gods of Agnus Dei
Lam Gods 1:
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.

Lam Gods 2:
Lam van God dat wegneemt het kwaad uit de
wereld,
laat ons vandaag uw lichaam zijn.
Lam van God dat draagt het lijden der wereld,
laat ons vandaag uw liefde zijn.
Lam van God dat wegneemt de zonden der
wereld,
laat ons vandaag uw vrede zijn.
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6. Breken en delen van brood
en wijn.
7. Communie
8. Communie of slotlied
9. Slotgebed of bezinning
10. Zending en Zegen
Allen: Dat wij elkaar tot zegen zouden zijn,
zo goed als God, de één voor de ander.
Zo zegenen ons de lieve God:
Vader, Zoon en Geest.
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