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                                                           gezangboek     kerkboek 
                                                               blauw              rood 

Eerste schriftlezing             lectionarium groen  blz 68 

Tweede schriftlezing  lectionarium groen  blz 69

 Evangelie   lectionarium groen  blz 69 

Overweging  

Wilt u bijdragen aan de collecte? De eerste collecte is voor het 
pastorale werk van de parochie. U kunt bijdragen met 
onderstaande QR code of op de schaal welke rondgaat tijdens 
de dienst. De 2e collecte is bestemd voor ons vastenproject. 
Hiervoor kunt u de rechter QR code gebruiken of de schaal 
achterin de kerk. 

Eucharistisch gebed 

Gezegend zijt Gij,  
God onze Vader 
en gezegend is Jezus  
die komt in uw Naam.  

Want hij heeft ons de weg gewezen  
toen hij ons allen voorging 
door de nacht van onze duisternis  
naar de morgen van uw licht.  
Hij is U trouw gebleven en heeft ons liefgehad  
tot het bittere einde  
van zijn eenzame gang.  
  
En toen hij gekruisigd was en gestorven  
als de minste der mensen 
hebt Gij hem opgewekt uit de dood 
als de eerste van ons allen  
en hem de Naam gegeven boven alle naam.  

Hij heeft in de nacht van de overlevering  
het brood genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken,  
het gebroken  
en aan zijn discipelen gegeven en gezegd: 
Neemt, eet, dit is mijn lichaam,  
dat voor u gegeven wordt.  

Zo heeft hij ook de beker genomen,  
daar de dankzegging over uitgesproken,  
hem rondgegeven en gezegd: 
Drinkt allen hieruit. 
Dit is mijn bloed 
van het nieuwe verbond, 
dat voor u en voor velen vergoten wordt  
tot vergeving van de zonden.  

Telkens als gij dit doet, 
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.  

Christus is gestorven,  
Christus is verrezen,  
Christus zal wederkomen!  

Bijeen tot zijn gedachtenis  
komen wij tot U, o God, 
met dit brood en deze beker  
en wij bidden U:  
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde  
en aanvaard ons offer van lof en dank.  

Zend over deze gaven uw Geest  
en voeg ons allen tezamen 
tot een levende gemeenschap  
die U eert en dient,  
recht doet aan mensen, 
vrede sticht op aarde 
en hoopvol uw dag tegemoet gaat.  

Gezegend zijt Gij, o God, 
nu en alle dagen, 
en in uw Rijk dat komt, 
door Jezus Christus, onze Heer.  
Amen, amen, amen.  

Intredezang    Nr. 272  
(Doxologie wordt gezongen)

Inleiding / schuldbelijdenis blz 413

Kyrie Mis 27

Gebed van de dag blz 73

Graduale: psalm 23 Nr. 214

Tractus: psalm 125 Blz. 931

Na evangelie: Heden, als gij zijn 
stem hoort, 
verhardt u dan niet.   
(Refrein nr. 250)

Geloofsbelijdenis Nr. 311

Voorbeden Nr 322 
afsluiting: nr 966

Vredegroet blz 421

Gezang bij opdracht Zie achterzijde

Gebed over de gaven blz 74

Inleiding prefatie blz 425

Prefatie blz 74

Heilig Mis 27

Eucharistisch Gebed  Zie hiernaast

Onze Vader blz 474

Lam Gods  Mis 27

Tijdens de communie Zie achterzijde

Gezang na communie Zie achterzijde

Gebed na communie blz 75

Looft en dankt 5 en zegen blz 477

Slotzang 



Gezang tijdens de communie 

Lied na de communie 

Offerandelied 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord. 

refrein 

Zoekend naar brood lijden zij honger,  
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  
U bent de vredevorst. 

refrein 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  
schuilplaats door U gebouwd. 

refrein 

Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
totdat uw rijk hier is. 

refrein 
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