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1 ‘Een leven van liefde en lofzang’ 
(voor algemeen gebruik) 

 
 
U komt onze dank toe, 
HEER onze God, 
overal en altijd, 
door Jezus, onze Heer. 
Want Gij hebt ons geschapen 
tot een leven van liefde en lofzang, 
en toen wij U loslieten, 
hebt Gij ons vastgehouden 
en ons teruggeroepen 
van een doodlopende weg. 
Gij hebt ons bevrijd 
uit de macht van donker en dood 
en ons uitzicht gegeven 
op een toekomst van licht: 
vrijheid, vrede, vreugde, 
voor al uw geliefde mensen. 
Daarom, HEER onze God, 
scharen wij ons 
bij allen die u belijden 
als de God van hun leven 
en zingen wij U toe 
ons lied van lof en liefde: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
HEER God van alle machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. 
Hosanna in de hoge. 
 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
Want Hij is tot het uiterste gegaan 
om ons voor U te behouden, 
Hij heeft voor ons uit 
de doortocht gemaakt 
door de engte van de dood 
naar de ruimte van het leven. 
Zo is Hij onze herder, 
de hoeder van zijn volk. 
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Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
 
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 en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven 
en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha. 
 
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 uw Geest op ons neer, 
de Geest die levend maakt, 
en herschep ons tot mensen 
die uw Zoon laten voorgaan 
en niet ophouden 
U te belijden en elkaar te behoeden, 
de ogen gericht op uw Rijk dat komt. 
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Gedenk dan ..... 
en voeg ons samen met allen  
die ons zijn voorgegaan, 
met wie ons lief waren 
en die we moesten verliezen ....., 
met de heiligen van naam 
en de ontelbare vergetenen, 
heel uw mensenvolk, 
genodigd aan uw maaltijd. 
 
Gezegend zij uw Naam, 
God onze God, 
in goede en in kwade dagen, 
voor altijd en eeuwig, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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2 ‘Veelbelovend is uw Woord’ 
(Advent) 

 
 
U komt onze dank toe, 
HEER onze God, 
overal en altijd, 
door Jezus, onze Heer. 
Want veelbelovend is uw Woord: 
een stad, een land, van vrede 
voor de mensen, 
dat hebt Gij ons beloofd 
en dat is ons bevestigd 
in Jezus, uw Zoon, 
de eerstgeborene van uw toekomst. 
Daarom, HEER onze God, 
stemmen wij van harte in 
met het lofgezang van allen 
die om uw troon staan, 
van aartsvaders en profeten, 
van apostelen en martelaren, 
van alle zieners en zangers, 
en zingen wij U toe: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
HEER God van alle machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. 
Hosanna in de hoge. 
 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij: 
Hij was in levenden lijve 
uw wil en uw heil 
en bezaaide uw aarde 
met woorden en wonderen 
van liefde en hoop. 
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Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
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 en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven 
en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha. 
 
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 uw Geest in ons midden 
en bemoedig ons zo 
dat wij in een wereld zonder hoop 
een sprekend teken kunnen zijn 
van uw aanhoudende zorg 
en uw liefdevolle leiding 
op weg naar uw toekomst, 
de stad van ons hart, 
waarin wij U zullen eren 
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken ...., 
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met allen die ons zijn voorgegaan, 
met wie ons lief waren 
en die we moesten verliezen ....., 
met de heiligen van naam 
en de ontelbare vergetenen, 
heel uw mensenvolk, 
genodigd aan uw maaltijd. 
 
Uw Koninkrijk kome, 
hier in ons midden, 
God onze Vader, 
gezegend zij uw Naam, 
tot in lengte van dagen, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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3 ‘Geboren is een nieuwe dag’ 
(Kerst en Epifanie) 

 
 
U komt onze dank toe, 
HEER onze God, 
overal en altijd, 
door Jezus, onze Heer. 
Want geboren is een nieuwe dag, 
uw toekomst is begonnen. 
Toen het nog aardedonker was, 
aanschouwden wij het levenslicht: 
de hemel ging voor ons open, 
uw heil kwam binnen handbereik, 
Gij zelf werd onze naaste 
en onze vrede werd uw eer. 
Daarom, HEER onze God, 
verheffen wij onze stem 
om samen met engelen en aartsengelen, 
met herders en wijzen, 
met de vrouwen en mannen 
die uw licht ontdekten 
als hun levenslicht, 
U van ganser harte 
de lofzang toe te zingen: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
HEER God van alle machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. 
Hosanna in de hoge. 
 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
Want Hij is verschenen in onze nacht 
als een blinkende morgenster, 
een stralend licht 
dat niets of niemand doven kan 
en dat reikt tot in de diepste duisternis. 
 
Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
Hij heeft in de nacht van de overlevering 
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het brood genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, 
en gezegd: 

Neemt en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven 
en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha. 
 
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 uw Geest in ons midden 
en versterk in ons allen 
de hoop en de liefde, 
dat wij licht kunnen brengen 
waar duisternis heerst, 
en vooruit durven lopen 
op de grote toekomst 
waarin het eindelijk waar zal zijn: 
vrede op aarde, 
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en wij U zullen eren 
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken ....., 
met allen die ons zijn voorgegaan, 
met wie ons lief waren 
en die we moesten verliezen ....., 
met de heiligen van naam 
en de ontelbare vergetenen, 
heel uw mensenvolk, 
genodigd aan uw maaltijd. 
 
Gezegend zijt Gij, onze God, 
die is en die was en die komt, 
gezegend hier en nu 
en tot in lengte van dagen, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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4 ‘Door water en woestijn’ 
(Veertigdagentijd) 

 
 
U komt onze dank toe, 
HEER onze God, 
overal en altijd, 
door Jezus, onze Heer. 
Want Gij zijt onze bondgenoot 
op leven en dood. 
Gij hebt ons geroepen 
om als uw volk op weg te gaan 
door water en woestijn 
naar het land van uw belofte. 
Uw Woord wijst ons de weg, 
uw Geest houdt ons in leven. 
Daarom, HEER onze God, 
hebben wij het hart 
om samen met allen 
die uw roep hebben gehoord 
en uw weg zijn gegaan 
onze stem te verheffen 
tegen al wat U onteert, 
tegen al wat ons bedreigt, 
en U te huldigen 
met ons lofgezang: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
HEER God van alle machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. 
Hosanna in de hoge. 
 
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. 
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En toen Hij gekruisigd werd 
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. 
 
Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
 
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 en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven 
en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha. 
 
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 uw Geest in ons midden 
en voeg ons allen tezamen 
tot een levende gemeenschap 
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die U eert en dient, 
recht doet aan mensen, 
vrede sticht op aarde 
en hoopvol uw dag tegemoet gaat, 
 
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken ....., 
met allen die ons zijn voorgegaan, 
met wie ons lief waren 
en die we moesten verliezen ....., 
met de heiligen van naam 
en de ontelbare vergetenen, 
heel uw mensenvolk, 
genodigd aan uw maaltijd. 
 
Gezegend zijt Gij, o God, 
nu en alle dagen 
en in uw Rijk dat komt,  
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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5 ‘De zee hebt Gij bedwongen’ 
(Paastijd) 

 
 
U komt onze dank toe, 
HEER onze God, 
overal en altijd, 
door Jezus, onze Heer. 
Want Gij hebt ons uw Naam genoemd 
en uw hart getoond. 
De zee hebt Gij bedwongen 
en het morgenlicht ontboden. 
Uw machtige arm 
zal de tirannie terneer slaan 
en behoedzaam oprichten 
wie gebogen gaan. 
Alle tranen zult Gij drogen 
en wij zullen lachen en juichen. 
Uw Naam is Bondgenoot, 
uw Naam is Mensenredder. 
Daarom, HEER onze God, 
verheffen wij onze stem 
om samen met al uw mensen, 
allen die lijden en strijden 
en allen die door U zijn opgericht, 
heel het volk van uw liefde, 
U van ganser harte 
de lofzang toe te zingen: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
HEER God van alle machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. 
Hosanna in de hoge. 
 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
Want Hij die ten onder ging 
aan mensen als wij, 
en die verdronken is 
in de diepte van de dood, – 
als een licht is Hij ons opgegaan, 
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het levenslicht voor allen 
die ten dode opgeschreven zijn. 
 
Laat uw Geest zijn woorden vervullen 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
 
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 en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven 
en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha. 
 
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. 
 
Kom met uw Geest in ons midden 
en beadem ons bestaan, 
dat wij als opgewekte mensen 
uw liefde delen, 
uw waarheid spreken, 
uw recht en vrede behartigen, 
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en zo uw naam eren 
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken ....., 
met allen die ons zijn voorgegaan, 
met wie ons lief waren 
en die we moesten verliezen ....., 
met de heiligen van naam 
en de ontelbare vergetenen, 
heel uw mensenvolk, 
genodigd aan uw maaltijd. 
 
Gezegend zij uw Naam, 
God van ons leven, 
hier en nu 
en tot in lengte van dagen, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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6 ‘Als kracht van omhoog’ 
(Zomertijd) 

 
 
U komt onze dank toe, 
HEER onze God, 
overal en altijd, 
door Jezus, onze Heer. 
Want als kracht van omhoog, 
als vuur in onze koude, 
als stem in onze stilte, 
als leven voor doden, 
zijt Gij in ons midden gedaald. 
Tot het eind van de tijd 
zal waaien uw adem, 
zal klinken uw stem: 
tegenwind en weerwoord 
in een harde wereld 
van kale feiten  
en kille waarheden. 
Daarom, HEER onze God, 
verheffen wij onze stem 
om samen met allen  
die door U zijn geraakt 
en van uw Geest zijn bezield, 
U van ganser harte  
de lofzang toe te zingen: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
HEER God van alle machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. 
Hosanna in de hoge. 
 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
Want Hij heeft zijn volk niet verlaten, 
maar gaat ons allen voor 
en vuurt ons aan 
als uw stem die ons hart verwarmt, 
als uw woord dat ons opwekt 
uit een doods bestaan. 
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Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
 
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 en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven 
en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha. 
 
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 uw scheppende Geest 
en maak ons tot lichaam van Christus, 
verbonden met Hem en elkaar 
als een volk van getuigen, 
een levende tegenspraak 
tegen alles op aarde 
wat moedeloos maakt en wanhopig, 
verbonden met allen 
die wij voor uw aangezicht gedenken ....., 
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met allen die ons zijn voorgegaan, 
met wie ons lief waren 
en die we moesten verliezen ....., 
met de heiligen van naam 
en de ontelbare vergetenen, 
heel uw mensenvolk, 
genodigd aan uw maaltijd. 
 
Want zo wordt uw Naam gezegend, 
God onze Vader, 
hier en overal, 
nu en tot in lengte van dagen, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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7 ‘Omdat Gij liefde zijt ’  
(Herfsttijd I) 

 
 
U komt onze dank toe, 
HEER onze God, 
om alles wat Gij voor ons zijt, 
een Schepper, een Bevrijder, 
HEER boven alle machten, 
Herder van mensen, 
Vader en Moeder tegelijk, 
ons Licht en ons Leven, 
namen honderd-uit. 
U komt onze dank toe 
omdat Gij Liefde zijt: 
een God die ons geen lot oplegt, 
maar onze lotgevallen deelt, 
die ons falen vergeeft 
en onze feilen draagt, 
die zich ons lijden aantrekt 
en zich verheugt in onze vreugden. 
Zo hebt Gij U bewezen 
en zo vertrouwen wij op U, 
ook als uw aangezicht verborgen is, 
uw stem niet wordt gehoord 
en uw arm te kort schijnt 
om ons te helpen. 
En met allen die uw Naam hoog houden 
in lief en leed, 
in leven en sterven, 
spreken wij ons voor U uit 
en zingen wij U toe: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
HEER God van alle machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. 
Hosanna in de hoge. 
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U komt onze dank toe, 
HEER onze God, 
om Jezus uw Zoon: 
Hij is het Woord 
dat ons uw liefde verklaart, 
Hij is in levenden lijve 
uw ontferming, vergeving, genezing, 
Hij geeft ons een teken 
van wat liefde mag heten, 
 
want 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 en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven 
en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha. 
 
Bijeen tot zijn gedachtenis 
komen wij tot U, o God, 
met dit brood en deze beker 
en wij bidden U: 
gedenk Hem die zich voor ons heeft opgeofferd  
en aanvaard het teken van onze toewijding. 
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Laat zijn Geest ons bezielen, 
de Geest van uw liefde, 
dat wij elkaar nabij zijn 
en staande houden 
als een levend bewijs 
dat liefde bestaan kan, 
dat hoop doet leven 
en dat geloof niet uitgestorven is. 
 
Zo houden wij uw Naam hoog, 
zo zijn wij U van dienst, 
zo danken wij U, o God, 
omdat Gij liefde zijt, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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8 ‘Hoe zullen wij U danken’ 
(Herfsttijd II) 

 
 
Hoe zullen wij U danken, 
HEER onze God? 
Ons hart is onrustig in ons 
en vol van bange vragen. 
Onze ogen staren zich blind 
op muren van feiten. 
Oorverdovend is het helse lawaai 
van een wereld in oproer. 
Wij hebben geen stem 
om daar boven uit te komen, 
en het is of Gij U stil houdt, 
of Gij nergens zijt, o God. 
Maar om de verhalen 
die ons aan U herinneren, 
om de momenten 
dat wij U naast ons wisten, 
hebben wij de moed om ons te scharen 
in de wijde kring van uw aanbidders, 
onze stem te laten horen 
tegen al wat U kleineert 
en bescheiden mee te zingen 
met het grote lied 
dat voor en na gezongen is: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
HEER God van alle machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. 
Hosanna in de hoge. 
 
Hoe kunnen wij U danken, 
wat hebben wij te bieden, 
HEER onze God, 
met deze vuile handen 
en deze gebarsten stem, 
met dit verdeelde hart 
en dit vertwijfelde bestaan? 
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Maar om Jezus, uw Mens in ons midden, 
komen wij vrijmoedig tot U 
met onze woorden van lof en liefde, 
die Hij ons in de mond gaf 
en deze tekenen van brood en wijn 
die Hij in onze handen legde, 
 
want 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 en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven 
en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha. 
 
Bijeen tot zijn gedachtenis 
bieden wij U aan 
onszelf en al wat van ons is, 
geschonden en gehavend, 
en bidden wij U, o God: 
 
beziel ons van uw Geest, 
dat wij in staat zijn 
om te doen wat ons is voorgedaan, 
te breken en te delen 
ten dienste van uw Rijk. 
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Want zo kunnen wij U danken, 
zo maken wij U groot, 
zo krijgt uw Naam betekenis 
onder de mensen, 
nu en alle dagen 
tot op de dag dat alles nieuw zal zijn, 
door Jezus Christus, onze Heer.  
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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9 ‘Mensen met honger en dorst’ 
(Gerechtigheid en vrede) 

 
 
U komt onze dank toe, 
HEER onze God, 
overal en altijd, 
door Jezus, onze Heer. 
Want Gij hebt omgezien 
naar mensen met honger en dorst: 
het brood van uw leven 
en de wijn van uw liefde 
reikt Gij ons aan, 
een maaltijd van overvloed 
voor alle volken 
stelt Gij in het vooruitzicht. 
Daarom, HEER onze God, 
voegen wij ons 
in het grote koor 
van allen die U eren en dienen, 
van de heiligen van naam 
en van al die kleine stemmen, 
van heel uw mensenvolk, 
genodigd aan uw maaltijd, 
en zingen wij uit alle macht: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
HEER God van alle machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. 
Hosanna in de hoge. 
 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
Want Hij is uw roepstem, 
uw woord dat ons opricht, 
uw oog en uw oor 
voor wat leeft in ons hart, 
uw milde hand 
die het brood met ons deelt 
en de beker doet rondgaan. 
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Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
 
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 en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven 
en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha. 
 
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 ons de Geest van uw liefde 
en wees de ziel van ons bestaan, 
dat wij van dienst zijn, 
zoals Gij ons wilt dienen: 
het brood breken en delen, 
rechtzetten en heelmaken 
en behoedzaam omgaan 
met uw kostbare schepping. 
 



 
234  Zondag, feest- en gedenkdagen 

Want zo wordt uw Naam geheiligd, 
zo komt uw Rijk ons nabij, 
God onze Vader, 
gezegend tot in lengte van dagen, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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10 ‘Tot eenheid geroepen’ 
(Eenheid) 

 
 
U komt onze dank toe, 
HEER onze God, 
overal en altijd, 
door Jezus, onze Heer. 
Want Gij hebt ons gered 
uit de greep van de machten 
en onder de hoede gesteld 
van de Zoon van uw liefde, 
door wie wij ontvangen 
vergeving, verlossing, vernieuwing. 
Zo zijn wij uw volk, 
tot eenheid geroepen 
omwille van uw getuigenis 
in een verscheurde wereld. 
Daarom, HEER onze God, 
stemmen wij van harte in 
met het lied van allen 
die uw Naam belijden 
en uw Rijk verwachten, 
één koor in heel uw schepping, 
en zingen wij U toe: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
HEER God van alle machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. 
Hosanna in de hoge. 
 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
Want Hij is uw sprekend evenbeeld, 
de eerstgeborene van een nieuwe schepping, 
het hoofd van de gemeente, zijn lichaam, 
en in Hem hebt Gij willen wonen met heel uw volheid 
om al wat er leeft met U en elkaar te verzoenen. 
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Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
 
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 en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven 
en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha. 
 
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 uw Geest in ons midden, 
vernieuw uw verbond met ons 
en bouw ons op 
tot een lichaam van liefde, 
dat samen met uw Zoon 
het brood breekt en deelt 
met een ieder die hongert en dorst 
naar de gerechtigheid. 
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Want zo wordt uw Naam geheiligd, 
zo wordt U lof en eer gebracht, 
God onze Bondgenoot, 
gezegend voor altijd, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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11 ‘Met heel uw gemeente’ 
(Advent) 

 
 
De HEER zij met u. 
Zijn Geest in ons midden. 
Heft uw harten omhoog. 
Wij heffen ons hart op tot God. 
Brengen wij dank aan de HEER, onze God. 
Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 
Ja, met recht en met reden, o God, 
spreken wij onze lofzegging uit, 
hier en nu, overal en altijd, 
omdat Gij ons met kleurrijke woorden 
van uw profeten en evangelisten 
het zicht hebt geboden op een wereld, 
beschenen door het licht van uw heil: 
de aarde vol van waarheid en vrede, 
de hemel waaruit gerechtigheid neerziet. 
Zo hebt Gij in ons verloren bestaan 
grote verwachtingen gewekt: 
troost voor degenen die treuren, 
genezing voor degenen die lijden, 
ontferming, genade en vergeving 
voor allen die zich tot U keren. 
Daarom, o God, met Sion op haar wachtpost, 
uitziende naar de grote verlossing; 
met Maria, die opgetogen 
van haar verwachting getuigd heeft; 
met Elisabeth en Zacharias, 
verwonderd over de weg die Gij met hen ging; 
en met allen die Israëls vertroosting 
hebben verwacht en bezongen, 
verheffen ook wij onze stem:  
 
Heilig, heilig, heilig, 
o HEER van alle machten, 
hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge! 
Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEER! 
Hosanna in de hoge! 
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Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 
ons leven met uw Naam heeft verbonden 
en met al wat daarin besloten ligt 
aan mededogen, liefde en genade; 
die in allergrootste nederigheid 
aan uw rijk gestalte heeft gegeven; 
die zijn hart volledig heeft geopend 
voor vermoeide, machteloze mensen; 
die de kleinen niet geminacht, 
de geringen niet vergeten heeft; 
 
die op de avond voor zijn dood 
zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, 
toen Hij een brood nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
het brak en aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Dit is mijn lichaam voor u; 
doet dit tot mijn gedachtenis! 

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
en die aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 

 
[Acclamatie] 
 
Zo gedenken wij dan, grote God, 
het geheim van de Gekruisigde, 
Jezus Christus, de Rechtvaardige, 
die Gij uit de dood hebt opgewekt. 
 
Wek op uw macht, o HEER, en kom, 
verlos al degenen die leven 
in duisternis, angst en verschrikking. 
Zend, bidden wij, uw heilige Geest 
over deze tekenen van brood en wijn 
en over heel onze gemeenschap; 
dat hiermee in ons groeien mag 
de vaste hoop op een toekomst 
die niemand ons ontnemen kan. 
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Samen met alle nu levenden 
die wij aan U opdragen: 
hen met wie wij vreugde beleven 
en hen over wie wij zorgen hebben ...., 
samen ook, lieve God, met onze doden, 
die wij uit handen hebben moeten geven 
en die wij voor U en elkaar gedenken ....., 
en samen met alle geloofsgetuigen, 
die onze gidsen zijn geweest 
op weg naar het land van belofte ....., 
 
zo, verenigd met heel uw gemeente, 
al de uwen, in hemel en op aarde, 
loven wij, God van liefde, uw Naam, 
zegenen wij, God van genade, uw glorie, 
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw – 
door Hem en met Hem en in Hem, 
Jezus Christus, onze Heer, 
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk 
waar wij om bidden met de woorden: 
 
Onze Vader ... 
 

Hier volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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12 ‘Met heel uw gemeente’ 
(Kerst) 

 
 
De HEER zij met u. 
Zijn Geest in ons midden. 
Heft uw harten omhoog. 
Wij heffen ons hart op tot God. 
Brengen wij dank aan de HEER, onze God. 
Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 
Ja, met recht en met reden, o God, 
spreken wij onze lofzegging uit, 
hier en nu, overal en altijd, 
want Gij hebt in uw ontferming 
van zeer hoog naar ons omgezien 
tot in de diepte van ons bestaan. 
Groots hebt Gij gehandeld 
in de geboorte van het kind 
dat ‘heil der wereld’ wordt genoemd, 
maar ook: ‘minste der mensen’. 
Zo hebt Gij wat laag is verheven, 
het geringe hoog geacht. 
Daarom bezingen wij het licht 
dat over de wereld is opgegaan 
en de duisternis verjagen zal, 
en wij voegen ons in het koor 
van engelen en aartsengelen, 
van al uw boden van vrede en vreugde, 
als wij U met de lofzang eren: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
o HEER van alle machten, 
hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge! 
Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEER! 
Hosanna in de hoge! 
 
Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 
ons leven met uw Naam heeft verbonden 
en met al wat daarin besloten ligt 
aan mededogen, liefde en genade; 
die ons levenslicht geworden is, 
de zon van gerechtigheid, 
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die de doodsschaduw verjaagt; 
die ons de weg naar U heeft gebaand 
en ons zo een toekomst heeft gegeven 
van geborgenheid voorgoed bij U; 
 
die op de avond voor zijn dood 
zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, 
toen Hij een brood nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
het brak en aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Dit is mijn lichaam voor u; 
doet dit tot mijn gedachtenis! 

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
en die aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 

 
[Acclamatie] 
 
Zo gedenken wij dan, grote God, 
het geheim van de Gekruisigde, 
Jezus Christus, de Rechtvaardige, 
die Gij uit de dood hebt opgewekt. 
 
Zend, bidden wij, uw heilige Geest 
over ons die deze gaven ontvangen 
als tekenen van uw welbehagen in ons. 
En doordring met uw Geest deze aarde, 
die Gij bestemd hebt tot leven in vrede 
voor mensen van uw welbehagen. 
 
Samen met alle nu levenden 
die wij aan U opdragen: 
hen met wie wij vreugde beleven 
en hen over wie wij zorgen hebben ....., 
samen ook, lieve God, met onze doden, 
die wij uit handen hebben moeten geven 
en die wij voor U en elkaar gedenken ....., 
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en samen met alle geloofsgetuigen, 
die onze gidsen zijn geweest 
op weg naar het land van belofte ....., 
 
zo, verenigd met heel uw gemeente, 
al de uwen, in hemel en op aarde, 
loven wij, God van liefde, uw Naam, 
zegenen wij, God van genade, uw glorie, 
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw – 
door Hem en met Hem en in Hem, 
Jezus Christus, onze Heer, 
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk 
waar wij om bidden met de woorden: 
 
Onze Vader ... 
 

Hier volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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13 ‘Met heel uw gemeente’ 
(Epifanie) 

 
 
De HEER zij met u. 
Zijn Geest in ons midden. 
Heft uw harten omhoog. 
Wij heffen ons hart op tot God. 
Brengen wij dank aan de HEER, onze God. 
Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 
Ja, met recht en met reden, o God, 
spreken wij onze lofzegging uit, 
hier en nu, overal en altijd, 
want voorgoed en wereldwijd 
hebt Gij ons en alle mensen 
betrokken bij de zegening 
die Gij ooit hebt uitgesproken 
over Abraham en zijn geslacht. 
Duisternis bedekte de aarde, 
donkerheid de volkeren – 
toen is uw heerlijkheid verschenen, 
Sion straalde in uw licht; 
haar zonen kwamen van verre, 
haar dochters voegden zich bij haar, 
geroepen tot nieuwe gemeenschap, 
genodigd tot het grote feestmaal. 
Daarom brengen wij U lof 
en eren U, o Koning der wereld; 
met engelen en aartsengelen, 
met alle getuigen der eeuwen, 
uit alle volkeren en naties, 
van alle tongen en talen, 
zingen wij U toe: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
o HEER van alle machten, 
hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge! 
Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEER! 
Hosanna in de hoge! 
 



 
Tafelgebeden  245 

Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 
ons leven met uw Naam heeft verbonden 
en met al wat daarin besloten ligt 
aan mededogen, liefde en genade; 
die ons leven ten volle wilde delen 
om alle gerechtigheid te volbrengen 
en onze verlorenheid te dragen; 
die bondgenoot van de armen wil zijn, 
eerbewijs geeft aan de geringen 
en de minsten der zijnen draagt in zijn hart; 
 
die op de avond voor zijn dood 
zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, 
toen Hij een brood nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
het brak en aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Dit is mijn lichaam voor u; 
doet dit tot mijn gedachtenis! 

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
en die aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 

 
[Acclamatie] 
 
Zo gedenken wij dan, grote God, 
het geheim van de Gekruisigde, 
Jezus Christus, de Rechtvaardige, 
die Gij uit de dood hebt opgewekt. 
 
Schenk ons, o HEER, nu uw Geest 
van waarheid, licht en leven; 
geef ons uw Geest overvloedig, 
nu wij deze gaven ontvangen: 
het brood uit de hemel, 
de wijn van het koninkrijk. 
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Samen met alle nu levenden 
die wij aan U opdragen: 
hen met wie wij vreugde beleven 
en hen over wie wij zorgen hebben ....., 
 
samen ook, lieve God, met onze doden, 
die wij uit handen hebben moeten geven 
en die wij voor U en elkaar gedenken ....., 
en samen met alle geloofsgetuigen, 
die onze gidsen zijn geweest 
op weg naar het land van belofte ....., 
 
zo, verenigd met heel uw gemeente, 
al de uwen, in hemel en op aarde, 
loven wij, God van liefde, uw Naam, 
zegenen wij, God van genade, uw glorie, 
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw – 
door Hem en met Hem en in Hem, 
Jezus Christus onze Heer, 
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk 
waar wij om bidden met de woorden: 
 
Onze Vader ... 
 

Hier volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
 



 
Tafelgebeden  247 

14 ‘Met heel uw gemeente’ 
(Veertigdagentijd) 

 
 
De HEER zij met u. 
Zijn Geest in ons midden. 
Heft uw harten omhoog. 
Wij heffen ons hart op tot God. 
Brengen wij dank aan de HEER, onze God. 
Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 
Ja, met recht en met reden, o God, 
spreken wij onze lofzegging uit, 
hier en nu, overal en altijd, 
omdat Gij met ons meetrekt, 
door alle weerbarstigheid heen, 
op de lange en moeizame weg 
uit ons eigen, doods verleden 
naar uw toekomst van leven. 
Gij draagt ons door de diepten, 
beschermt ons als wij vallen; 
wij mogen schuilen in uw hoede, 
geborgen zijn wij in uw trouw. 
De roepende mens geeft Gij gehoor: 
‘Ik zal er zijn’ is uw antwoord 
ten dage van grote benauwdheid 
of in de angst van de nacht. 
Daarom eren wij uw grote Naam, 
met Mozes, gids in de woestijn, 
met Elia, bode van uw woord, 
met alle getuigen van de weg 
die Gij met uw volk bent gegaan; 
met hen voegen wij ons in het koor 
van alle hemelse machten:  
 
Heilig, heilig, heilig, 
o HEER van alle machten, 
hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge! 
Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEER! 
Hosanna in de hoge! 
 
Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 
ons leven met uw Naam heeft verbonden 
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en met al wat daarin besloten ligt 
aan mededogen, liefde en genade; 
die in al zijn beproevingen 
uw woord gehoorzaam is geweest 
en ons, mensen, trouw is gebleven; 
die zo alle gerechtigheid, 
waarvan wet en profeten spreken, 
ten volle vervuld heeft; 
 
die op de avond voor zijn dood 
zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, 
toen Hij een brood nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
het brak en aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Dit is mijn lichaam voor u; 
doet dit tot mijn gedachtenis! 

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
en die aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 

 
[Acclamatie] 
 
Zo gedenken wij dan, grote God, 
het geheim van de Gekruisigde, 
Jezus Christus, de Rechtvaardige, 
die Gij uit de dood hebt opgewekt. 
 
Zend, bidden wij, uw heilige Geest 
over deze gaven van brood en wijn, 
tekenen van uw toekomst, uw belofte 
aan heel uw volk onderweg. 
Beweeg ons door uw Geest tot vrede, 
tot gerechtigheid en liefde 
voor heel uw schepping en al uw mensen. 
 
Samen met alle nu levenden 
die wij aan U opdragen: 
hen met wie wij vreugde beleven 
en hen over wie wij zorgen hebben ....., 
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samen ook, lieve God, met onze doden, 
die wij uit handen hebben moeten geven 
en die wij voor U en elkaar gedenken ....., 
en samen met alle geloofsgetuigen, 
die onze gidsen zijn geweest 
op weg naar het land van belofte ....., 
 
zo, verenigd met heel uw gemeente, 
al de uwen, in hemel en op aarde, 
loven wij, God van liefde, uw Naam, 
zegenen wij, God van genade, uw glorie, 
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw – 
door Hem en met Hem en in Hem, 
Jezus Christus, onze Heer, 
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk 
waar wij om bidden met de woorden: 
 
Onze Vader ... 
 

Hier volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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15 ‘Met heel uw gemeente’ 
(Paastijd) 

 
 
De HEER zij met u. 
Zijn Geest in ons midden. 
Heft uw harten omhoog. 
Wij heffen ons hart op tot God. 
Brengen wij dank aan de HEER, onze God. 
Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 
Ja, met recht en met reden, o God, 
spreken wij onze lofzegging uit, 
hier en nu, overal en altijd, 
want wat geen oor nog gehoord, 
en geen oog ooit gezien had, 
wat in ons bange mensenhart 
slechts vluchtig op kon komen, 
als morgendauw die snel verdampt, 
dat hebt Gij in die nacht bewerkt 
die ons verhaald wordt door getuigen 
van de eerste dag, het vroegste licht: 
die nacht waarin Gij Jezus Christus 
uit de doden hebt opgewekt. 
Gij hebt de duisternis verdreven, 
de aarde en al wat bestaat 
hebt Gij voor ondergang behoed; 
richting en zin hebt Gij gegeven 
aan heel ons sterfelijk bestaan. 
Daarom vieren en bezingen ook wij, 
met de vrouwen als eerste getuigen 
en met allen die hebben geloofd, 
de dag die Gij, o HEER, hebt gemaakt. 
En wij eren uw Naam met het lied 
dat klinkt in hemel en op aarde: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
o HEER van alle machten, 
hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge! 
Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEER! 
Hosanna in de hoge! 
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Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 
ons leven met uw Naam heeft verbonden 
en met al wat daarin besloten ligt 
aan mededogen, liefde en genade; 
die de nieuwe mens geworden is, 
uw beeld en uw gelijkenis, 
de weg, de waarheid en het leven; 
die, met ons verbonden voor het leven, 
alle machten van de dood 
voorgoed heeft verslagen, 
 
die op de avond voor zijn dood 
zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, 
toen Hij een brood nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
het brak en aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Dit is mijn lichaam voor u; 
doet dit tot mijn gedachtenis! 

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
en die aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 

 
[Acclamatie] 
 
Zo gedenken wij dan, grote God, 
het geheim van de Gekruisigde, 
Jezus Christus, de Rechtvaardige, 
die Gij uit de dood hebt opgewekt. 
 
Stort uw heilige Geest over ons uit, 
dat wij allen mogen herleven 
tot een nieuwe gemeenschap 
van beweging en bewogenheid, 
vruchtbaar in recht en vrede, 
ranken van de ware wijnstok. 
 
Samen met alle nu levenden 
die wij aan U opdragen: 
hen met wie wij vreugde beleven 
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en hen over wie wij zorgen hebben ....., 
samen ook, lieve God, met onze doden, 
die wij uit handen hebben moeten geven 
en die wij voor U en elkaar gedenken ....., 
en samen met alle geloofsgetuigen, 
die onze gidsen zijn geweest 
op weg naar het land van belofte ....., 
 
zo, verenigd met heel uw gemeente, 
al de uwen, in hemel en op aarde, 
loven wij, God van liefde, uw Naam, 
zegenen wij, God van genade, uw glorie, 
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw – 
door Hem en met Hem en in Hem, 
Jezus Christus, onze Heer, 
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk 
waar wij om bidden met de woorden: 
 
Onze Vader ... 
 

Hier volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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16 ‘Met heel uw gemeente’ 
(Zomertijd) 

 
 
De HEER zij met u. 
Zijn Geest in ons midden. 
Heft uw harten omhoog. 
Wij heffen ons hart op tot God. 
Brengen wij dank aan de HEER, onze God. 
Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 
Ja, met recht en met reden, o God, 
spreken wij onze lofzegging uit, 
hier en nu, overal en altijd, 
omdat Gij, God van hemel en aarde, 
aan de mensen adem hebt gegeven, 
uw levensgeest aan wat geschapen is 
tot eer en heerlijkheid van U. 
Wij danken U, Koning der wereld, 
om de zeven geesten voor uw troon, 
die Gij uitzendt over de aarde 
als boden van licht en van vuur. 
Want alle vlammende protesten 
tegen onrecht en leugen 
en alle vurige pleidooien 
voor waarheid en gerechtigheid 
zijn het werk van uw Geest; 
en alle gebeden uit de diepte, 
alle hooggestemde lofzang, 
zij worden naar U toegedragen 
op de vleugels van de Geest. 
Daarom loven wij uw Naam, 
met Mozes, Mirjam en Maria, 
met Petrus en met alle getuigen 
die de Geest hebben ontvangen 
en van U hebben geprofeteerd. 
Zo zingen wij U toe: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
o HEER van alle machten, 
hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge! 
Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEER! 
Hosanna in de hoge! 
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Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 
ons leven met uw Naam heeft verbonden 
en met al wat daarin besloten ligt 
aan mededogen, liefde en genade; 
die van uw Geest vervuld is geweest, 
en zijn zending heeft aanvaard 
om lerend en genezend rond te gaan; 
die de treurenden getroost, 
de gebrokenen geheeld heeft 
en de zijnen liefhad tot het einde; 
 
die op de avond voor zijn dood 
zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, 
toen Hij een brood nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
het brak en aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Dit is mijn lichaam voor u; 
doet dit tot mijn gedachtenis! 

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
en die aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 

 
[Acclamatie] 
 
Zo gedenken wij dan, grote God, 
het geheim van de Gekruisigde, 
Jezus Christus, de Rechtvaardige, 
die Gij uit de dood hebt opgewekt. 
 
Kom, o Geest des HEREN, kom, 
daal op deze gaven neer, 
vernieuw het geschonden gelaat 
van de mensenwereld, deze aarde, 
en doe uw vruchten in ons groeien: 
vrede, vreugde en gerechtigheid. 
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Samen met alle nu levenden 
die wij aan U opdragen: 
hen met wie wij vreugde beleven 
en hen over wie wij zorgen hebben ....., 
samen ook, lieve God, met onze doden, 
die wij uit handen hebben moeten geven 
en die wij voor U en elkaar gedenken ....., 
en samen met alle geloofsgetuigen, 
die onze gidsen zijn geweest 
op weg naar het land van belofte ....., 
 
zo, verenigd met heel uw gemeente, 
al de uwen, in hemel en op aarde, 
loven wij, God van liefde, uw Naam, 
zegenen wij, God van genade, uw glorie, 
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw – 
door Hem en met Hem en in Hem, 
Jezus Christus, onze Heer, 
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk 
waar wij om bidden met de woorden: 
 
Onze Vader ... 
 

Hier volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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17 ‘Met heel uw gemeente’ 
(Herfsttijd) 

 
 
De HEER zij met u. 
Zijn Geest in ons midden. 
Heft uw harten omhoog. 
Wij heffen ons hart op tot God. 
Brengen wij dank aan de HEER, onze God. 
Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 
Ja, met recht en met reden, o God, 
spreken wij onze lofzegging uit, 
hier en nu, overal en altijd, 
want Gij geeft zin aan ons bestaan, 
Gij gaat met ons de tijden door, 
op weg naar de laatste onthulling 
van uw kracht en koninkrijk 
dat Gij voorgoed bevestigd hebt 
in uw geliefde, de Gekruisigde. 
Gij blijft ons, ballingen, nabij, 
op onze tocht door alle eeuwen, 
vol risico en struikeling. 
Gij zult ons nimmer laten vallen, 
uw hand draagt ons ook in de diepte 
van dood en eenzaamheid. 
Gij begeleidt ons naar het land 
achter die gevreesde grens 
van ons beperkt bestaan. 
Daarom zingen wij het lied 
dat nooit is onderbroken, 
met de getuigen van de gemeente 
van alle tijden en plaatsen, 
met alle heiligen en alle zielen 
die ons in geloof zijn voorgegaan 
en hebben volhard tot het einde: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
o HEER van alle machten, 
hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge! 
Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEER! 
Hosanna in de hoge! 
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Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 
ons leven met uw Naam heeft verbonden 
en met al wat daarin besloten ligt 
aan mededogen, liefde en genade; 
die weer zal komen met heerlijkheid, 
ten einde recht te verschaffen 
aan allen die ontrecht zijn; 
die regeert vanaf het kruis, 
wiens rijk geen einde hebben zal; 
die ons, zijn broeders en zusters, 
een teken van trouw heeft gegeven; 
 
die op de avond voor zijn dood 
zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, 
toen Hij een brood nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
het brak en aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Dit is mijn lichaam voor u; 
doet dit tot mijn gedachtenis! 

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
en die aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 

 
[Acclamatie] 
 
Zo gedenken wij dan, grote God, 
het geheim van de Gekruisigde, 
Jezus Christus, de Rechtvaardige, 
die Gij uit de dood hebt opgewekt. 
 
Zend, bidden wij, uw heilige Geest 
over deze gaven van brood en wijn; 
stort uw Geest ook uit over ons: 
dat wij elkaar dragen en verdragen 
op onze weg naar uw toekomst, 
om met alle volken het feestmaal te vieren. 
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Samen met alle nu levenden 
die wij aan U opdragen: 
hen met wie wij vreugde beleven 
en hen over wie wij zorgen hebben ....., 
samen ook, lieve God, met onze doden, 
die wij uit handen hebben moeten geven 
en die wij voor U en elkaar gedenken ....., 
en samen met alle geloofsgetuigen, 
die onze gidsen zijn geweest 
op weg naar het land van belofte ....., 
 
zo, verenigd met heel uw gemeente, 
al de uwen, in hemel en op aarde, 
loven wij, God van liefde, uw Naam, 
zegenen wij, God van genade, uw glorie, 
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw – 
door Hem en met Hem en in Hem, 
Jezus Christus, onze Heer, 
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk 
waar wij om bidden met de woorden: 
 
Onze Vader ... 
 

Hier volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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18 ‘Met heel uw gemeente’ 
(‘groene’ zondagen) 

 
 
De HEER zij met u. 
Zijn Geest in ons midden. 
Heft uw harten omhoog. 
Wij heffen ons hart op tot God. 
Brengen wij dank aan de HEER, onze God. 
Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 
Ja, met recht en met reden, o God, 
spreken wij onze lofzegging uit, 
hier en nu, overal en altijd, 
want ‘Ik zal er zijn’ is uw Naam, 
in hemel en op aarde, uw belofte 
voor heel ons bedreigde bestaan. 
Gij hield al zo veel van ons, 
toen wij nog niet wisten van U; 
Gij had ons al antwoord gegeven, 
nog voor wij tot U riepen; 
Gij hebt ons gezocht en gevonden, 
telkens als wij U hadden verlaten. 
Zo blijft Gij in barmhartigheid 
ons leven behoeden en dragen, 
totdat het voltooid zal zijn bij U, 
in uw licht voor eeuwig geborgen. 
Daarom stemmen wij af op het lied 
van alle hemelse machten, 
als wij ons voegen in het koor 
van allen die uw Naam belijden 
en uw beloften bezingen: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
o HEER van alle machten, 
hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge! 
Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEER! 
Hosanna in de hoge! 
 
Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 
ons leven met uw Naam heeft verbonden 
en met al wat daarin besloten ligt 
aan mededogen, liefde en genade; 
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die ons uw vriendelijk aangezicht 
van nabij heeft op doen lichten; 
die ons verward, verloren bestaan 
met U ten volle heeft verzoend; 
die in zijn ontferming ons 
ten einde toe heeft liefgehad; 
 
die op de avond voor zijn dood 
zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, 
toen Hij een brood nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
het brak en aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Dit is mijn lichaam voor u; 
doet dit tot mijn gedachtenis! 

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
en die aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 

 
[Acclamatie] 
 
Zo gedenken wij dan, grote God, 
het geheim van de Gekruisigde, 
Jezus Christus, de Rechtvaardige, 
die Gij uit de dood hebt opgewekt. 
 
Zend nu, bidden wij, uw heilige Geest 
over dit brood, over deze wijn, 
en over ons die deze tekenen ontvangen 
om daarin onszelf aan U op te dragen. 
Mogen het lichaam en bloed van Christus 
voor ons worden tot leven dat niet vergaat 
en ons verenigen met Hem en met elkaar, voorgoed. 
 
Samen met alle nu levenden 
die wij aan U opdragen: 
hen met wie wij vreugde beleven 
en hen over wie wij zorgen hebben ....., 
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samen ook, lieve God, met onze doden, 
die wij uit handen hebben moeten geven 
en die wij voor U en elkaar gedenken ....., 
en samen met alle geloofsgetuigen, 
die onze gidsen zijn geweest 
op weg naar het land van belofte ....., 
 
zo, verenigd met heel uw gemeente, 
al de uwen, in hemel en op aarde, 
loven wij, God van liefde, uw Naam, 
zegenen wij, God van genade, uw glorie, 
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw – 
door Hem en met Hem en in Hem, 
Jezus Christus, onze Heer, 
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk 
waar wij om bidden met de woorden: 
 
Onze Vader ... 
 

Hier volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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19 ‘Gezegend zij uw Naam’ 
 
 
Gezegend, o God, zij uw Naam, 
die telkens aan ons doorgegeven is, 
door alle eeuwen heen en overal. 
 
Zo veel is ons ontschoten of ontnomen, 
verdampt of spoorloos zoekgeraakt 
in het zwaar geweld der tijden. 
 
Maar met uw Naam bent U nabij gebleven, 
met al wat daarin veilig is gesteld, 
eens en voorgoed, voor ieder van ons. 
 
 
Door Jezus Christus, onze broeder, 
aan wie U de naam gegeven hebt 
die boven alle namen uitgaat. 
 
Nederig tot het bittere einde, 
heeft Hij een brood genomen, het gebroken, 
en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam voor u’. 
 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd: 
‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit om Mij te gedenken’. 
 
 
Gedenk Gij òns, roep ons bij onze namen, 
wees hier aanwezig door uw Geest, 
tot onze vertroosting en vrede. 
 
Vernieuw het aanschijn van deze aarde, 
verenig ons met wie zijn voorgegaan 
op de weg van geloof, hoop en liefde. 
 
En behoed in ons het visioen van uw Rijk, 
bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd, 
waarin uw Naam zal zijn: ‘Alles in allen’. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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20 ‘Kom ons bevrijden’ 
(‘groene’ zondagen) 

 
 
Vrede u allen. 
Vrede ook u! 
Harten omhoog. 
Wij heffen ze op! 
Laten wij danken de HEER, onze God. 
Hij is het waard onze dank te ontvangen! 
 
God van Abraham, Izaak, Jakob, 
Gij die uw volk hebt geleid uit Egypte, 
God van bewogenheid, God van beweging, 
Gij die verborgen zijt, nochtans aanwezig. 
 
Gij die ons kent: het werk van uw handen, 
mensen van hoop en vrees, glorie, misère, 
mensen op weg naar het land van belofte, 
aarzelend gaande met vallen en opstaan. 
 
Gij die van ver met uw woord ons nabijkomt, 
Gij die ons voorgaat, de God die er zijn zal, 
twistend, vertroostend, beproevend, belovend, 
waarheid, gerechtigheid, wijsheid en vrede. 
 
Samen met engelen, machten en krachten, 
doden en levenden, boven, beneden, 
stemmen wij in met de lof, U gebracht, 
roepen U aan en zingen U toe: 
 
Heilig, ja heilig, hoogheilig zijt Gij, 
Schepper van mensen en God van de machten. 
Heel de aarde is vol van uw glorie. 
Hosianna, o HEER in de hoge. 
Hij zij gezegend die komt in uw Naam. 
Hosianna, o HEER in de hoge. 
Redder der wereld, o kom ons bevrijden. 
 
U zij de glorie om Jezus Messias, 
licht uit den hoge, aan mensen verschenen, 
zon van gerechtigheid over de wereld. 
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Alle gerechtigheid heeft Hij vervuld, 
wet en profeten ten volle doen gelden, 
om aan de wereld zijn toekomst te geven. 
Hij die als meester de minste gediend heeft, 
Hij die als koning het kruis heeft gedragen, 
blinkende morgenster, wortel van David, 
Hij die de weg is, de waarheid, het leven, 
 
die op de avond voordat Hij ging sterven, 
nacht van verloochening, nacht van verraad, 
met zijn discipelen maaltijd gehouden 
en voor zijn vrienden het brood heeft gebroken: 

Neemt, zei Hij, eet, want dit is mijn lichaam, 
doet dit tot mijn gedachtenis. 

Zo ook de beker, die rondging bij allen, 
die Hij betekenis gaf met de woorden: 

Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
Steeds als wij nemen het brood en de beker, 
delend de dood van de levende Heer, 
zijn wij getuigen van Hem die zal komen. 
Redder der wereld, kom ons bevrijden, 
Gij onze hoop, onze toekomstverwachting. 
 
Koning der wereld, wij roepen: hoe lang nog 
alle verbijstering, vrees en verdriet, 
honger en onrecht, vernedering, leugen, 
eenzaamheid, ongeluk, dood en verderf? 
Waak op voor allen die mateloos lijden, 
alle gemartelden, alle verminkten, 
alle getuigen van waarheid en recht, 
allen wier naam staat gegrift in uw hand! 
 
Redder der wereld, kom ons bevrijden, 
Gij onze hoop, onze toekomstverwachting. 
 
Zend dan, o God, uw Geest in ons midden, 
brand uit ons weg alle haat en geweld, 
maak ons tot mensen met nieuwe verwachting. 
Wil het gezicht van de aarde vernieuwen, 
oorlogen smoren, verdrukking verbreken, 
opdat uw Koninkrijk kome met kracht, 
en alle dingen voltooid zullen zijn. 
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Redder der wereld, kom ons bevrijden, 
Gij onze hoop, onze toekomstverwachting. 
 
Zoals dit brood was verstrooid op de velden 
en is geoogst en gebundeld tot één, 
koren, verzameld tot voedsel van velen, 
breng zo uw volk in het rijk van uw vrede, 
haal hen van heinde en verre bijeen, 
zamel hen op uit de grote verstrooiing, 
samen met allen die roepen tot U: 
 
Lam Gods, dat draagt de zonde der wereld, 
schenk ons ontferming en kom ons bevrijden. 
Lam Gods, dat draagt de zonde der wereld, 
schenk ons ontferming en kom ons bevrijden. 
Lam Gods, dat draagt de zonde der wereld, 
kom ons bevrijden en geef ons uw vrede! 
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Hierna volgen de vredegroet, het Gebed des Heren en de gemeenschap van 
brood en wijn (bladzijde 169vv.) 

 
 
 


