
     

 

Voor aanvang viering: GvL nr. 585 De eerste uit de doden 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 34 Ervaart het, ziet: mild is de Heer (c 1, 3 en 5) 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: 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. – Wij danken God. 
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2e Lezing: 1 Korinte 11,23-26 

Broeders en zusters, Zelf heb ik immers 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. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 250 

Evangelie: 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 hen 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 – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 270b 

Verkondiging 



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

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie  2 van de H. Eucharistie 

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 n maken in 
geloof, n 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: 
 
Sanctus 
 
Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806 

Acclamatie: GvL nr. 301b 

Pater Noster 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 457 Het brood in de aarde gevonden 

Slotgebed (allen gaan staan) 



Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 565 Zingt voor de Heer van liefde en trouw 

 

 


