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           Hoogfeest van het heilig Sacrament - 19 juni 2022 

 

 

IK GEEF MIJ AAN JOU 

Allen aten tot ze verzadigd waren 

en wat zij overhielden haalde men op, 

twaalf korven met brokken. 

Lucas 9,17 

 

 

 

 

 

 

Voorganger : Pastoor J. Hermens  

Cantor  : Elni Vaassen 

Organist : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: GvL 538 vernieuw Gij mij 

 

Liturgische begroeting 

 

De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Heer, ontferm U: Gvl 221  

 

Eer aan God: GvL 401 Aanbidt en dankt uw Vader 

 

Gebed 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste 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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Psalm 110 

(Refr.) 

 
                      Gij     zijt   voor  eeu-wig     pries-  ter   als    Mel- chi-    sé    dek. 

 

De Heer sprak tot mijn heer, zit aan mijn rechterhand; 

Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. 

Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht; 

regeer te midden van uw tegenstanders.   (Refr.) 

 

Uw volk staat om u heen in blanke wapenrusting, 

de jongemannen op het veld als morgendauw. 

Gezworen heeft de Heer, het zal Hem niet berouwen: 

Gij zijt voor eeuwig priester als Melcisédek.  (Refr.) 

 

Tweede lezing - 1 Korintiërs 11, 23-26 

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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Vers voor het evangelie (allen gaan staan indien mogelijk) 

 

                  Hal-  le-     lu-           ja,    hal-  le-     lu-       ja 

 

                  Hal-  le-     lu-           ja,    hal-  le-     lu-       ja 

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald,  

zegt de Heer. 

Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.     (Refr.) 

 

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 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 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. 
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Acclamatie: 

 

                  Hal-  le-     lu-           ja,    hal-  le-     lu-       ja 

 

                  Hal-  le-     lu-           ja,    hal-  le-     lu-       ja 

 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: GvL 722 

 

Voorbeden  

Antw.: Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Collecte 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart. 

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Prefatie 

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 één maken in geloof, één 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 U. Daarom wordt in de 

hemel en op de aarde een nieuw lied gehoord van aanbidding, en met 

de engelen zingen wij U toe vol vreugde: 

 

Heilig: GvL 291  

 

Eucharistisch gebed: GvL 734         (allen knielen, indien mogelijk) 

 

 

 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Accl.: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

           en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

 

COMMUNIERITUS 

 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die 

Jezus ons gegeven heeft: 

A. : 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 
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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. 

Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in 

onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij 

mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl 

wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van 

onze Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 
 

Vredeswens 

Pr. : 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.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods: GvL 331 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

 

Vandaag doet Kinne Spijker  

de eerste Heilige Communie 

 

 

Communielied: Jezus roept hier mensen samen 

Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat te niet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend. 
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Jezus roept ons te belijden, Hem als Heer van het heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, redder van wie faalt of valt. 

Zing het uit, laat elk het horen, zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus glorie is op aarde neergedaald. 

 

Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn, 

ras of huidskleur, rangen, standen Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn. 

 

Jezus roept ons tot zijn tafel, breed en wereldwijd gedekt, 

waar de kerk bezit haar aardse hemelse ontmoetingsplek. 

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam deel het lied van liefde weer, 

deel het feest voor heil’ge zondaars, wees te gast bij God, de Heer. 
 

Gebed na de communie 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

Mededelingen 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Zegen en wegzending 

 

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

 

Wilt u graag aansluiten bij de offergaven van deze viering? Dan kunt 

u uw bijdrage in de collecte ook digitaal via deze QR-code op het 

rekeningnummer van de Emmaüsparochie storten.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

 


