
        
        

Voor aanvang viering: GvL nr. 381 Zingt van de Vader 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 96-I Zingt en speelt voor de Heer  

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: 2 Koningen 4,42-44 

In die dagen kwam er iemand uit Baäl-Salísa. In zijn tas bracht hij 
voor de man Gods als eerstelingen twintig gerstebroden en wat vers 
koren mee. Elisa zei: “Geef dit te eten aan de mannen.” Zijn dienaar 
antwoordde: “Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?”  
Maar hij herhaalde: “Geef het de mannen te eten. Want zo spreekt 
de Heer: zij zullen eten en overhouden.” Nu zette hij het de mannen 
voor. Zij aten en hielden nog over zoals de Heer gezegd had. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 145-II 
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2e Lezing: Efeziërs 4,1-6 

Broeders en zusters, Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met 
aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij 
van God ontvangen hebt, in alle deemoed en zachtheid, in 
lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de eenheid 
des Geestes te behouden door de band van de vrede: één lichaam 
en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop,  
waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop.  
Eén God, en Vader van allen, die is boven allen, en met allen, en in 
allen.     Woord van de Heer. – Wij danken God 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 244 

Evangelie: Johannes 6,1-15 

In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van 
Galilea, bij Tiberias. Een grote menigte volgde Hem omdat zij de 
tekenen zagen die Hij aan de zieken deed. Jezus ging de berg op en 
zette zich daar met zijn leerlingen neer. Het was kort voor Pasen, het 
feest van de Joden. Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een 
grote menigte naar Hem toekwam vroeg Hij aan Filippus: “Hoe 
moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?” - Dit zeide 
Hij om hen op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij ging 
doen. - Filippus antwoordde Hem: “Wil ieder ook maar een klein 
stukje krijgen dan is voor tweehonderd denariën brood nog te 
weinig.” Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, 
merkte op: “Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee 
vissen, maar wat betekent dat voor zo”n aantal?” Jezus echter zei: 
“Laat de mensen gaan zitten.” Er was daar namelijk veel gras. Zij 
gingen dan zitten; het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend. 
Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te 
hebben liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, alsmede 
de vissen, zoveel men maar wilde. Toen ze verzadigd waren zei Hij 
tot zijn leerlingen: “Haalt nu de overgebleven brokken op om niets 
 



verloren te laten gaan.” Zij haalden ze op en vulden van de vijf 
gerstebroden twaalf manden met brokken, welke door de mensen 
na het eten overgelaten waren. Toen de mensen het teken zagen 
dat Hij had gedaan zeiden ze: “Dit is stellig de profeet die in de 
wereld moet komen.” Daar Jezus begreep dat zij zich van Hem 
meester wilden maken om Hem mee te voeren en tot koning uit te 
roepen, trok Hij zich weer in het gebergte terug, geheel alleen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 265 

Verkondiging 

Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie en Eucharistisch Gebed IIC nr. 728 blz. 799 

Sanctus 

Eucharistisch gebed IIC nr. 728 blz. 800 

Acclamatie: GvL nr. 306 

Pater Noster GvL. nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 457 Het lied van het brood 

Slotgebed (allen gaan staan) 

 



Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 585 De eerste uit de doden 

 

H. Vormsel 
Achterop de tafels liggen inschrijfformulieren voor het H. Vormsel in 
2019. De voorbereiding begint begin september. Inschrijven kan tot 
begin september. 
 


