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Openingslied 
 

De eerste uit de doden, die sterft en eeuwig leeft,  
die met een handvol broden zijn volk verzadigd heeft,  
die is het brood, dat heden, voor ons gebroken wordt,  
die is: de vrucht vertreden, het kostbaar bloed gestort.  
 
De eerste uit de doden, die water maakt tot wijn,  
is onder zijn genoden een levende fontein, 
zoals er staat geschreven; springende wijd en zijt,  
tot in het eeuwig leven, een zee van zaligheid.  
 
 
Begroeting en woord van welkom 
 

In de naam van de Vader en 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. 
 
 
 
♫  Kyrie 
 

Heer, ontferm U over ons.   
Christus ontferm U over ons.  
Heer, ontferm U over ons. 
 
 
 
♫  Gloria 
 

Eer aan God in de hoge.  En vrede op aarde. 
Wij loven U, wij zegenen U, wij aanbidden u,  
wij verheerlijken U.  
Wij zeggen u dank voor Uw grote heerlijkheid.  
Heer God hemelse koning, Heer God, almachtige Vader, 
eniggeboren Zoon, Jezus Christus.  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 
Die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.  
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Die zit aan de rechterhand van de Vader,  
ontferm U over ons, ontferm U over ons.  
Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.  
Gij alleen de allerhoogste Jezus Christus.  
Met de Heilige Geest in de glorie van God, de Vader. Amen.  
 
 

DIENST VAN HET WOORD   
 
 
 
Eerste lezing: Genesis 14, 18-20 
Uit het boek Genesis. 
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. 

 

 

Psalm 116 
 

Refrein: 
Ik hef de offerbeker. De naam van de Heer roep ik aan.  
 

Hoe kan ik mijn dank betuigen  
voor al wat de Heer mij gaf.  
Ik hef de offerbeker.  
De naam van de heer roep ik aan.     Refrein: 
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Ik zal mijn geloften volbrengen  
waar heel zijn volk het ziet.  
Want kostbaar is in zijn ogen  
het leven van wie Hem vereert.     Refrein: 
 

O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon  
van uw dienstmaagd,  
Gij hebt mijn boeien geslaakt.  
Met offers zal ik U loven.  
De naam van de Heer roep ik aan.    Refrein: 
 

Ik zal mijn geloften volbrengen  
waar heel zijn volk het ziet.  
Op ’t voorplein van uw tempel,  
in uw Jeruzalem.        Refrein: 
 
 
 
 
Tweede lezing: 1 Korinte 11, 23-26 
 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Korinte. 
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.   Wij danken God. 
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♫  Acclamatie 
 

Halleluja, halleluja! 
Ik ben het levend brood, dat uit de hemel is neergedaald.  
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. 
Halleluja, halleluja! 
 
 
Evangelielezing: Lucas 9 11b-17 
 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas. 
De Heer zij met u.    En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas     Lof zij U, Christus. 
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 de zetten. 
Allen aten tot ze verzadigd waren 
en wat zij overhielden haalde men op, 
 

Woord van de Heer.   Wij danken God. 
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♫  Acclamatie  halleluja, halleluja! 
 
 
 
Overweging 
 
 

 
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,  
de vergeving van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam,    
en het eeuwig leven. Amen. 
 
 
Voorbede 
 
♫  Acclamatie  
 

Zie naar ons om, ziel van ons bidden;  
Ziel van ons bidden hoor ons en kom.  
Adem ons open, open en weerloos;  
Geef onze woorden adem, gloed en kiemkracht. 
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DIENST VAN DE TAFEL                    

 
 
Klaarmaken van de tafel 
 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 

2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2: Voedselbank Ede (NL54 ABNA 0432 3668 06)  
 
 
Collectelied 
 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  
onder de hete zon, op de akker,  
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.  
 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  
dat wij elkaar verblijden en doen leven,  
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? En die 
in weelde zwelgen en van niets weten,  
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?  
 

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?  
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om,  
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
 
 

 
Gebed over de gaven 
 
 

 
V:  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  
 
Lofprijzing 
 

V:   De Heer zij met u.      A:   En met uw geest.  
V:   Verheft uw hart.      A:   Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V:   Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
A:   Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 

V:   Machtige God, met alle eerbied noemen wij uw Naam, die 
Gij gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt. De hemel en 
het land, het licht van deze dag, en ook wijzelf God, zijn er 
dankzij U, die al van mensen houdt, voor zij geboren zijn. Wij 
noemen U van harte onze God en Vader, die doet wat Gij zegt 
en ons in leven houdt, die naar ons zoeken blijft tot Gij ons in 
den vreemde vindt, omwille van uw Zoon, de eerste van ons 
allen. In stad en land, in mensen en machten, in levenden en 
doden wordt Gij vermoed en uitgesproken, tot deze aarde zal 
zijn omgevormd tot stad van vrede, het nieuwe Jeruzalem, waar 
alle leed geleden is en al ons kwaad vergeven. Luister dan ook 
als wij u zegenen God en zingen zonder einde:  
 

♫  Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer,  
De God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid,  
Hosanna in de hoge.  
Gezegend Hij, die komt, die komt in de naam des Heren.  
Heilig heilig, heilig,  heilig in de hoge.  
 

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zo bekend met ons 
dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult 
Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt 
voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van 
mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die 
gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede 
zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid 
schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel 
ons leven ten einde toe.  
 

Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij 
voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze 
Heer.  
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Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn 
handen – Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn 
leerlingen met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.  
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn 
leerlingen met de 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  
 

♫  Acclamatie  
 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.  
 

Heer Onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en 
die de dood heeft gezien – die Gij hebt opgewekt en naam 
gegeven hebt hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die 
Is En Blijven Zal, - uw rechterhand – en tot Hij komt 
verkondigen wij Hem door deze levensbeker, door dit brood dat 
wordt gedeeld.  
 

Wij bidden U : zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde 
gaat – maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; 
maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en 
dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw 
stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis bij 
U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.  
Bevestig Uw kerk die in ballingschap is en maak haar een in 
liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze 
Paus, en met alle bisschoppen. 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder 
van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, 
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, 
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.  
 

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. 

 
 
 

8 



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. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Vredewens 
 

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. Amen.  

 
 
 

♫  Lam Gods 
 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. (2x)  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede.  

 
 
 

 
Delen van het Heilige Brood 
 
 
 
Communielied 
 

Eet en drinkt van brood en wijn  
tot mijn gedachtenis  
en weet dat er in angst en pijn  
een weg naar vrede is. 
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Deelt het leven met elkaar  
tot mijn gedachtenis  
en schenkt elkaar voor alle haat  
alleen vergiffenis.  
 

Leeft in liefde met elkaar  
tot mijn gedachtenis  
en maakt zo in uw daden waar  
dat leven geven is.  
 
 

 
 

 
Mededelingen 
 
 
 
Zegenwens 
 

 
 
 
Slotlied 
 

Zingt voor de Heer van liefde en trouw,  
die onder ons verblijven wou.  
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw: alleluja, alleluja. 
 

Zingt voor het heilig hemels brood,  
dat ons versterkt in alle nood,  
dat ons doet leven na de dood: alleluja, alleluja.  
 

Zingt voor de liefde, die ons bindt,  
die in ons hoofd haar woning vindt,  
die in ons hart haar rijk begint: alleluja, alleluja.  
 

Zingt voor het heil dat komen gaat,  
zingt voor de deur die open staat,  
zingt voor de God die zingen laat, alleluja, alleluja.  
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