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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.

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.
ALLELUIA

HOMILIE

KEERVERS:

Deus in loco sancto suo:
Deus qui inhabitare facit
unanimes in domo: ipse
dabit virtutem et
fortitudinem plebi suae.

God in zijn heiligdom
doet allen eensgezind
wonen in dit huis. God
zelf schenkt zijn volk
sterkte en kracht.

OPENINGSRITUS
Ordo Missae

Orde van Dienst

KYRIE

HEER ONTFERM U

GLORIA

EER AAN GOD

GEBED

God, onze Vader, wat wij bezitten lijkt ontoereikend
voor de velen die met ons samen zijn, maar Gij hebt
voorzien in alles wat wij nodig hebben. Kom onder
ons, en breek met ons het brood. Maak het weinige
dat wij hebben, tot teken van uw overvloed. Door
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon…
LITURGIE VAN HET WOORD
EERSTE LEZING

(2 Koningen 4, 42-44)

In die dagen kwam er iemand uit Baäl-Salisa. 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

(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 hem 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 zijn 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 gedaan had,
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.

ANTWOORDPSALM uit psalm 144 (145)

INTROITUS (Ps. 67, 6-7.36)

EVANGELIE

De ogen van allen zien hoopvol naar U,
Gij geeft hun te rechter tijd spijs.

Uw werken zullen U prijzen, Heer, uw vromen zullen
U loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.
Keervers
De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft hun
te rechter tijd spijs. Gij opent uw hand voor alles wat
leeft, voldoet aan al hun verlangens.
Keervers
De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, en heilig in
al wat Hij doet. Nabij is de Heer voor elk die Hem
aanroept, voor elk die oprecht tot Hem bidt.
Keervers
TWEEDE LEZING

(Efesiërs 4, 1-6)

(Ef. 1, 17-18)

Alleluia. De Vader van onze Heer Jezus Christus
verlichte ons innerlijk oog. Alleluia.

CREDO

GELOOFSBELIJDENIS

VOORBEDEN
EUCHARISTISCHE LITURGIE
OFFERTORIUM

(Ps. 29, 2-3)

Exaltabo te Domine,
quoniam suscepisti
me, nec delectasti
inimicos meos super
me:
Domine clamavi ad te,
et sanasti me.

Ik zal U verheffen, Heer,
omdat Gij mij hebt opgenomen en mijn vijanden niet
over mij hebt laten
zegevieren; Heer, ik riep tot
U en Gij hebt mij genezen.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE
GEBED OVER DE GAVEN

Heer, aanvaard de gaven die wij U brengen en die
uw milde hand ons geschonken heeft. Laat, door de
kracht van uw genade, deze Eucharistieviering ons
leven hier op aarde heiligen en ons leiden tot de
eeuwige vreugde. Door Christus onze Heer.
PREFATIE

(VIII van de zondagen door het jaar)

Vere dignum et iustum
est, aequum et salutare,
nos tibi semper et
ubique gratias agere:
Domine, sancte Pater,
omnipotens aeterne
Deus: Quia filios, quos
longe peccati crimen
abstulerat, per
sanguinem Filii tui
Spiritusque virtute, in
unum ad te denuo
congregare voluisti: ut
plebs, de unitate
Trinitatis adunata, in
tuae laudem sapientiae
multiformis Christi
corpus templumque

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:
Gij hebt uw kinderen die
door de zonde van U
waren vervreemd,
opnieuw bij U willen
samenbrengen door het
bloed van uw Zoon en de
kracht van de Geest:
één volk, uit de drieëne
God, lichaam van
Christus, tempel van de
Geest, uw Kerk op aarde:
tot lof van uw

Spiritus nosceretur
Ecclesia. Et ideo, choris
angelicis sociati, te
laudamus in gaudio
confitentes:

veelvoudige wijsheid.
Daarom, met de koren
van de Engelen, loven en
aanbidden wij U en
zingen vol vreugde:

SANCTUS & BENEDICTUS

HEILIG,

Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dóminus Deus
Sábaoth.
Pleni sunt caeli et terra
glória tua. Hosánna in
excélsis.
Benedictus qui venit in
nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

Heilig, heilig, heilig, de
Heer, de God der
hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde
van Uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in
de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

EUCHARISTISCH GEBED
COMMUNIERITUS
PATER NOSTER

ONZE VADER

AGNUS DEI

LAM GODS

uw Zoon. Wij bidden U: laat ons de verlossende
kracht ondervinden in deze gaven die Hij ons in zijn
grote liefde geschonken heeft. Die leeft en heerst in
de eeuwen der eeuwen.
SLOTRITEN
MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING

GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL
Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen
van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn
macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse
legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die
tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door
de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

COMMUNIE
COMMUNIE-TEKST

(Ps. 103 (102), 2)

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer; vergeet zijn weldaden
niet!
COMMUNIO

(Spr. 3, 9.10)

Honora Dominum de
tua substantia, et de
primitiis frugum
tuarum: ut impleantur
horrea tua saturitate,
et vino torcularia
redundabunt.

Eer de Heer met uw bezit,
met de eerste vruchten
van uw oogst, opdat uw
graanschuren gevuld
worden met overvloed en
uw persen overlopen van
wijn.

GEBED NA DE COMMUNIE

Heer, wij hebben dit heilig sacrament ontvangen, de
blijvende gedachtenis aan het lijden en sterven van

(Johannes 6, 1-15)
. . . Een van zijn 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.” . . .
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