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21 ‘O Heer God, heilige Vader’ 
 
 
De HEER zal bij u zijn! 
De HEER zal u bewaren. 
Verheft uw harten! 
Wij hebben ons hart bij de HEER. 
Laten wij danken onze God! 
Het past ons de HEER te danken. 
 
Ja waarlijk, het past ons, o HEER, 
het is onze plicht en zaligheid 
U dank te brengen, overal en altijd ... 
 

(1) als wij het Pascha tegemoet gaan uit de verte: 
... heilige Vader, 
omdat Gij ons geroepen hebt 
tot het geheim 
van uw barmhartigheid, 
van uw geduld 
en van uw scheppende liefde. 
In heel uw kerk 
wordt Gij geprezen nu 
en alle dagen dat 
de zon opgaat 
over de mensen, 
goed en kwaad. 
Daarom, ook wij 
willen U loven 
samen met allen 
die ons zijn voorgegaan 
en samen met 
zovelen om ons heen, 
en daarom zingen wij 
de lofzang die van eeuwigheid 
hemel en aarde verbindt: 

 
(2) in de laatste weken voor het Pascha: 
... heilige Vader, 
in het bijzonder nu 
wij voor het Pascha staan, 
uw grote geheim 
van dood en vruchtbaarheid. 

 



 
Tafelgebeden  267 

Wat Gij aan Abraham 
hebt aangezegd, 
aan Israël bevestigd, 
van Mozes’ dagen af 
tot nu toe doorgegeven, 
wat in de volheid van de tijd 
door Jezus is voldongen, 
toen Hij is opgegaan 
naar de paasstad Jeruzalem, – 
dat alles brengen wij 
hier aan de Tafel 
om zijnentwil 
weer in gedachtenis, 
en daarom zingen wij 
met al de engelen 
en met uw volk 
in hemel en op aarde: 

 
(3) met Pasen: 
... heilige Vader, 
door Christus, onze Heer, 
in deze dagen bijzonder, 
nu ons paaslam geslacht is, 
want Hij is het ware lam 
dat wegdraagt de zonden der wereld, 
dat onze dood 
door zijn dood heeft ontzenuwd 
en ons leven hersteld 
door zijn verrijzenis; 
en daarom zingen wij 
met engelen en heiligen 
en alle vurige geesten 
uit naam van al wat adem heeft 
met hart en ziel 
het loflied van uw heerlijkheid: 

 
(4) in de tijd van Pasen: 
... heilige Vader, 
door uw Zoon, de Gezalfde, 
die het menselijk leven heeft geheeld 
en ons de vrijheid heeft gegeven, 
want het hout van zijn dood 
werd de boom van ons leven, 
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wij die Hem kruisigden, 
zijn door Hem overwonnen, 
de sterren van ons lot 
berusten in zijn hand 
en de krachten der wereld 
staan tot zijn dienst. 
Zo wordt Hij verheerlijkt, 
voor ons nog heimelijk, 
in de hemel, 
maar wij heffen de adem op 
om zijnentwil 
en zingen op aarde: 

 
(5) in de tijd van Hemelvaart en Pinksteren: 
... Koning der wereld, 
door uw knecht, de rechtvaardige, 
de man van Pasen. 
Tot heer en meester hebt Ge Hem gemaakt, 
een mens boven de machten. 
Zijn ondergang hebt Ge omgekeerd 
en tot een opgang gemaakt. 
Zijn weigering om te geloven 
in onze hoogdravende goden 
hebt Ge bekroond met heerlijkheid. 
Gij hebt onze broeder Jezus 
door de Jordaan geleid 
tot in het hart 
van het beloofde land, 
Hem opgetrokken in het paradijs. 
En ons hebt Gij 
zijn gedachtenis toevertrouwd 
om bij te leven 
en met Hem samen één 
lichaam te zijn, 
geroepen en geschapen door het woord 
dat als brood om te nuttigen 
in onze handen ligt. 
Daarom strekken wij de hand uit 
naar elkaar 
en heffen onze ziel op 
waar ons hart is, 
bij U, onze HEER, 
en zingen met al 
uw heiligen en engelen: 
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(6) op het pinksterfeest, vanouds het wekenfeest: 
... o Vader van ons levenslicht, 
uw Geest gaat door 
de wereld heen, 
uw adem vernieuwt 
het aangezicht der aarde! 
Daarom loven wij U 
en vieren feest, 
zoals uw volk 
het ons heeft voorgedaan, 
uw volk dat ons 
heeft leren zingen 
ter ere van uw heiligheid: 

 
(7) op het pinksterfeest: 
... heilige Vader, 
om uw Geest die de wereld 
geschapen heeft, 
die ons leert onderscheiden 
wat licht en duister is, 
die ons opnieuw bemoedigt 
met tekenen van leven, 
beloften van 
een nieuwe aarde. 
Ja, geloofd zij uw Naam 
om de adem die bidt 
in onze zuchten 
en die ons doet roepen 
uit de benauwdheid, 
de adem die alles 
wat ademt bezielt 
om U te loven. 
Daarom, met al 
uw dienende geesten, 
uw engelen en koren, 
psalmdichters en profeten, 
met heel de Schrift 
in alle talen 
zingen wij samen: 
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(8) op de zondagen na het pinksterfeest: 
... heilige Vader, 
omdat uw Geest 
de wereld heeft geschapen 
en ons leert onderscheiden 
wat licht en duister is 
en ons op reis bemoedigt 
met tekenen van leven, 
beloften van 
een nieuwe aarde. 
Ja, geloofd zij uw Naam 
om de adem die bidt 
in de verzuchtingen 
van uw gemeente, 
de adem die alles bezielt 
om U te loven. 
Daarom, met al uw engelen, 
uw zangers en profeten, 
het volk van vader Abraham 
en allen die gedoopt zijn 
om Jezus’ wil, 
bidden en zingen wij 
de lofzang uit de tempel: 

 
(9) omstreeks Rosj Hasjana, joods nieuwjaar: 
... Koning van de wereld, 
en uw Naam uit te roepen, 
Vader van Israël, 
want Gij hebt geschapen 
hemel en aarde, 
Gij hebt ons geroepen 
tot uw wonderbaar licht. 
Daarom, met al 
uw dienaars, onze vaderen, 
met Abraham die 
uw Naam aangreep, 
Jakob die worstelde 
om de zegen, 
met Mozes die 
uw aangezicht gezien heeft, 
David die ons 
uw lof heeft leren zingen, 
met engelen en profeten, 
rabbijnen en apostelen, 
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en al wie U zijn toegedaan, 
heffen wij onze stem 
en zingen als in de tempel: 

 
(10) omstreeks Jom Kippoer, Grote Verzoendag: 
... onze Vader, 
omdat Gij ons niet doet vergaan, 
maar leven laat in vrede, 
omdat Gij onze ondergang 
niet wilt en onze dood niet, 
maar dat wij ons 
bekeren tot 
uw leer en uw beloften. 
Gij weet dat wij aarde 
tot aarde zijn 
en Gij doet onze zonden 
zover van ons vandaan 
als ondergang 
verwijderd is van opgang. 
Daarom, o onze HEER, 
met allen die 
in uw verzoening delen 
en hopen op 
de Opgang uit de hoogte, 
prijzen wij U, 
de Bondgenoot 
van Abraham en Izaak en Jakob, 
zingende als de engelen 
die zingen in uw tempel: 

 
(11) omstreeks Soekkot en Simchat Thora,  
Loofhuttenfeest en Vreugde om de leer: 
... onze Vader, 
want Gij hebt uw pelgrims 
voortgeleid door de woestijn 
en Gij hebt ons 
geroepen tot 
uw grote vreugde. 
Gij hebt de heilige 
tora geplant 
in ons bestaan 
als een boom van het leven. 
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Gij hebt van aanbegin 
geroepen: licht! 
en Gij hebt de aarde 
getoond aan de einder, 
een land om in te wonen. 
Daarom, met Mozes mee 
die uw gemeente voorging, 
en Jozua 
die de Jordaan is doorgegaan 
om de belofte te verzekeren, 
met al uw zangers en profeten, 
uw engelen en mensen, 
die dienaars om uw troon, 
heffen wij onze stem 
en zingen de lofzang: 

 
(12) met Kerstmis: 
... Koning der wereld 
en Vader van alle lichten, 
want Gij hebt hemel 
en aarde gemaakt 
en Gij hebt ons geroepen 
tot uw wonderbaar licht 
dat in de nacht 
verschenen is 
om alle mensen te verlichten, 
dat in de wereld is gekomen 
als tot zijn eigendom, 
dat ons door zijn geboorte maakt 
tot erven van uw toekomst. 
Uw zeggenschap erkennen wij, 
uw naam en uw genade. 
In vlees en bloed 
is het gebeurd, 
met hart en ziel 
is het geboren, 
uw Woord van voor 
dat iets bestond. 
Daarom, met al wat U aanbidt, 
met engelen en herders 
en met de jonkvrouw Sion mee, 
heffen wij onze adem op 
en zingen: 
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(13) met Epifanie: 
... Koning der wereld 
en Vader van alle lichten, 
want Gij hebt hemel 
en aarde gemaakt 
en Gij hebt ons geroepen 
tot uw wonderbaar licht 
dat in de nacht 
verschenen is 
om alle mensen te verlichten, 
dat in de wereld is gekomen 
als tot zijn eigendom, 
dat ons door zijn geboorte maakt 
tot erven van uw toekomst. 
Uw zeggenschap erkennen wij, 
uw naam en uw genade. 
Een ster is opgegaan, 
een nieuwe majesteit, 
de morgenster 
van uw opdagend heil. 
Daarom, met al wat U aanbidt, 
met koningen en wijzen, 
met herders en apostelen 
en met de jonkvrouw Sion mee, 
heffen wij onze eerbied aan 
en zingen: 

 
(14) in de tijd van Epifanie: 
... o Heilige, onze Vader, 
die koning zijt 
van den beginne aan 
en tot in alle eeuwen. 
Wanneer uw heerlijkheid verschijnt, 
zult Gij de gedaante 
van alle dingen 
veranderen en ons, 
uw dienaars, 
die stervelingen zijn, 
aarde tot aarde, 
rechtvaardigen 
als kinderen, 
geboren uit uw licht 
om in uw land te wonen. 
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Daarom, met al uw boden, 
uw dienaars en getuigen, 
met engelen en profeten, 
aartsvaders en apostelen, 
met alle vurige geesten, 
met alle brandende harten, 
met al wie U zijn toegedaan, 
verheffen wij onze stem 
en zingen: 

 
(15) door heel het jaar: 
... omdat Gij de mensen voorgaat, 
uw bedevaartsgemeente onderweg 
naar de beloofde aarde, 
als in een wolk en in een vuur 
door Christus, onze Heer, 
die alles heeft voleindigd 
wat stond geschreven van oudsher: 
het pascha van bevrijding, 
de tocht in de woestijn, 
alle beproeving en heel de geboorte 
door uw Woord. 
Daarom, met alle dienende geesten 
en vurige harten, 
met heel uw kerk 
en wat adem heeft, 
zingen wij U om zijnentwil: 

 
Heilig, heilig, heilig, 
o HEER van alle machten! 
Hemel en aarde zijn vol 
van uw heerlijkheid! 
U komt de lof toe, 
Gij allerhoogste! 
 
Gezegend die daar komt 
in de naam van de HEER, 
Hosanna de Zoon van David! 
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(VERVOLG TAFELGEBED, KORTE VERSIE) 
 
HEER, onze God, heilige Vader, 
zo vieren wij, uw dienaars, 
uw priesters, uw gemeente, 
uit naam van al wat leeft 
het geheim van uw heil 
en het hart van uw schepping, 
de komst van uw Zoon, 
onze Heer Jezus Christus, 
 
dat Hij mens is geworden, 
dat Hij geleden heeft voor ons 
en is gestorven, 
dat Hij is opgestaan  
en voorgegaan, 
dat Hij verheven is, 
ons hoofd in de hemel, 
en met ons op aarde  
gemeenschap houdt 
in de dienst van zijn offer 
bij het heilige brood 
en de beker der dankzegging. 
 
Want in de nacht dat Hij is overgeleverd, 
heeft Hij het brood genomen 
om het te breken en uit te delen 
met de woorden: 

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

 
En evenzo na de maaltijd, 
nadat Hij de drinkbeker genomen 
en gedankt had: 

Deze drinkbeker is het nieuwe verbond 
in mijn bloed. 
Laat hem onder u rondgaan 
en doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Daarom, o HEER, onze God, 
bidden wij U: 
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zend over ons uw Geest, die levend maakt, 
bewaar ons bij uw Woord 
en vermenigvuldig 
de vrucht der gerechtigheid 
in ons midden, 
zodat uw lieve aarde bewoond wordt 
in vrede en vreugde, 
vandaag en alle dagen 
en tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
(VERVOLG TAFELGEBED, LANGERE VERSIE) 
 
O HEER God, heilige Vader, 
zo vieren wij, uw dienaars, 
uw priesters, uw gemeente, 
uit naam van al wat leeft 
het geheim van uw heil 
en het hart van uw schepping, 
de komst van uw Zoon, 
onze Heer Jezus Christus, 
 
dat Hij mens is geworden, 
dat Hij geleden heeft voor ons 
en is gestorven, 
dat Hij is opgestaan 
en voorgegaan, 
dat Hij verheven is, 
ons hoofd in de hemel, 
en met ons op aarde 
gemeenschap houdt 
in de dienst van zijn offer 
bij het heilige brood 
en de beker der dankzegging. 
 
Daarom, o God, 
wees Gij zo goed 
de tekens van ons aardse leven 
aan te zien! 
Gij hebt de gaven aangezien 
van uw rechtvaardige dienaar Abel 
en het offer aanvaard 
van onze vader Abraham 
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en de wijn met het brood 
van uw priester Melchizedek. 
 
Neem dan ook aan, 
zo bidden wij, 
gaven uit onze handen 
en zegen ons 
en zend uw Geest, 
dat wij deel krijgen aan 
het lichaam van uw Zoon 
en door zijn bloed 
worden vervuld van uw genade. 
 
Zo staan wij hier voor U, 
één lichaam en één geest, 
één doop en één gemeente, 
met een beroep op Hem 
die in de nacht 
dat Hij werd overgeleverd, 
brood nam, de zegen sprak 
en het brood brak en zeide: 

Dit is mijn lichaam 
voor u, neemt en eet. 

En evenzo na de maaltijd 
nam Hij de beker, dankte U 
en sprak:  

Dit is de kelk 
van het nieuwe verbond 
in mijn bloed 
dat voor u en zovelen 
vergoten wordt, 
neemt dan, drinkt allen daaruit, 
doet het tot mijn 
gedachtenis. 

 
Want zo dikwijls gij dit brood eet 
en de beker drinkt, 
verkondigt gij de dood des Heren 
totdat Hij komt! 
Maranatha. 
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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22 ‘Wij zegenen U, o Koning Zebaôth’  
 
 
De HEER zal met u zijn! 
De HEER zal u bewaren. 
Verheft uw harten! 
Wij hebben ze tot de HEER geheven. 
Zegenen wij de HEER, onze God! 
Goed is het en passend! 
 
Ja waarlijk, goed is het en passend, 
dat wij U zegenen, o Koning Zebaôth, 
die groot zijt boven alle goden en machten, 
die troont in uw hof, heerlijker dan Salomo, 
die uw wijsheid en uw gratie 
vermenigvuldigt over de aarde, 
die uw Woord zaait 
en liefde oogst van akker tot akker, 
vrucht van uw Geest; 
die de onderste wateren bevolkt met eerbied 
en de kruinen der bomen met vrolijkheid! 
Daarom, met alle levende ziel 
in de diepte beneden 
en in de hoogte hierboven, 
willen wij U dienen en lofzeggen 
en van geen ophouden weten, 
en wij zingen 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. 
 
U, HEER-God, 
die de hemelen en de aarde hebt geschapen 
met alles wat daarin is, 
en die de mens hebt gemaakt 
in uw beeld en tot uw gelijkenis, – 
U zegenen wij 
om uw Woord, dat Gij geplant hebt in ons midden, 
Jezus Messias, 
zaad van Abraham, zoon van David, 
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uw Eerstgeborene, 
die gehoorzaamheid heeft betoond 
naar de lering van Mozes 
van ganser harte, met al zijn verstand, 
met heel zijn ziel. 
Zo heeft Hij al uw beloften bevestigd 
en ons binnengeleid in het groene land 
dat overvloeit van melk en honing; 
daar heeft de Wijsheid van voor alle tijden 
haar huis gebouwd en haar tafel toegericht, 
het brood bereid en de wijn gemengd. 
 
Wij zegenen U om uw Zoon, uw onvolprezen gave, 
in wie gegeven is 
al wat Gij ons wilt schenken 
en al wat U toekomt van onze hand, – 
zo zijt Gij God-met-ons, 
in Hem die alles heeft welgedaan, 
die de bedrukten heeft opgericht, 
de zieken genezen 
en de hongerigen gespijzigd, 
voor wie het geen roof was 
aan U gelijk te zijn, 
en die in de gestalte van een knecht 
ons heeft aangenomen als het zijne; 
die ons tot broeders heeft gemaakt, 
omdat Hij al onze boosheid heeft gedragen 
en in zijn liefde is gegaan tot het uiterste, – 
 
die in de nacht, dat Hij werd overgeleverd, 
het brood nam in zijn handen, 
het zegende en brak, en zeide: 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u, 
doet dit tot mijn gedachtenis! 

En evenzo na de maaltijd 
sprak Hij een dankgebed, 
Hij nam de beker der dankzegging en zeide: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
dat voor u en voor velen wordt vergoten 
tot vergeving van zonden; 
zo dikwijls als gij deze beker drinkt 
zult gij het doen tot mijn gedachtenis. 

Amen. 
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Zo dan, o HEER onze God, 
gedenken wij dankbaar uw barmhartigheid en trouw, 
de knechtschap van uw Zoon, 
die nedergedaald is ter helle, 
die Gij hebt opgewekt ten derde dage, 
die Gij verhoogd hebt in uw heerlijkheid 
om Hem de plaats te geven aan uw rechterhand, 
vanwaar Hij komen zal als rechter 
over levenden en doden. 
 
Wij bidden U: 
zend over ons uw Geest die levend maakt, 
die ons heeft ingelijfd tot uw vergadering, 
hier staande voor uw aangezicht 
en gehouden aan uw Woord, – 
dat wij onze Messias niet vergeten noch verzuimen, 
maar opgewekt betuigen 
om samen met alle volken 
zijn erfdeel te verwachten. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
zijt Gij geheiligd en gezegend en gedankt, 
HEER onze God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest, 
op deze dag en op alle dagen 
en tot in alle eeuwigheid. 
Maranatha! 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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23 ‘Wij danken U, God’ 
 
 
De HEER zij met u. 
En met uw geest. 
De harten omhoog. 
Wij keren ze naar de HEER. 
Brengen wij dank aan de HEER. 
Dat is passend en goed. 
 
Wij danken U, God, 
door uw welbeminde Zoon Jezus Christus, 
die Gij ons gezonden hebt in deze eindtijd 
als Verlosser en Heiland en Verkondiger van uw wil. 
 
Hij is uw onafscheidelijk Woord 
door wie Gij alles hebt gemaakt 
en in wie Gij uw welbehagen hebt gesteld. 
Gij hebt Hem uit de hemel gezonden 
in de schoot van een vrouw. 
Hij is door haar ontvangen en in haar mens geworden 
en heeft zich geopenbaard als uw Zoon, 
geboren uit de heilige Geest en de maagd Maria. 
Om uw wil te volbrengen 
en U een heilig volk te verwerven 
heeft Hij, toen Hij leed, zijn handen uitgestrekt 
om allen die U vertrouwen 
van het lijden te verlossen. 
 
Toen Hij zich vrijwillig overleverde aan het lijden 
om de dood te vernietigen, 
de banden van de duivel te verbreken, 
de onderwereld te vertreden 
en de rechtvaardigen te verlichten, 
om de voltooiing te brengen 
en de verrijzenis te openbaren, 
nam Hij brood, bracht U dank en sprak: 

Neemt, eet: dit is mijn lichaam 
dat voor u gebroken wordt. 

Zo nam Hij ook de beker en sprak: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
dat voor u vergoten wordt. 
Wanneer gij dit doet, viert gij mijn gedachtenis. 
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Nu wij dan zijn dood en verrijzenis gedenken,  
komen wij tot U met dit brood en deze beker 
en danken U dat Gij ons waardig hebt gekeurd  
om voor uw aanschijn te staan en U te dienen. 
 
En wij smeken U: zend uw heilige Geest neer 
over de gaven van uw heilige Kerk, 
verzamel haar tot eenheid 
en schenk aan allen die deze heilige geheimen ontvangen, 
dat zij vervuld worden van uw heilige Geest 
tot bevestiging van hun geloof in de waarheid. 
Zo zullen wij U loven en verheerlijken 
door uw Zoon Jezus Christus, 
 
door wie aan U de heerlijkheid is en de eer, 
Vader en Zoon met de heilige Geest 
in de heilige Kerk, 
nu en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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24 ‘Heer van hemel en aarde’  
 
Vrede zij met u. 
En met uw geest. 
Verheft uw harten. 
Wij hebben ze bij de HEER. 
Laat ons dankzeggen de HEER, onze God. 
Het is waardig en recht. 
 
Ja, waardig is het en recht,  
betamend en heilaanbrengend, 
dat wij U, heilige Heer, 
almachtige Vader, eeuwige God, 
te allen tijde en aan alle plaatsen dankzeggen 
door Christus, onze Heer, 
 

(1) Advent 
die Gij gezonden hebt tot uw volk, 
opdat wij zijn verschijning zouden aanschouwen 
en vervuld zou worden onder de volken 
wat de profeten beloofd hebben. 
Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen 
de lof van uw heerlijkheid: 

 
(2) Kersttijd 
want het Woord is vlees geworden, 
wat voor de wereld verborgen was 
is nu verschenen 
en het licht van uw heerlijkheid 
heeft onze ogen verlicht. 
Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen 
de lof van uw heerlijkheid: 

 
(3) Veertigdagentijd 
want Hij heeft onze zonden op zich genomen, 
opdat wij, aan de zonde gestorven,  
met Hem in het nieuwe leven zouden wandelen. 
Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen  
de lof van uw heerlijkheid: 

 
(4) Paastijd 
want Hij is het waarachtige Paaslam, 
dat de zonden der wereld wegneemt. 
Hij heeft onze dood door zijn sterven vernietigd 
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en door zijn opstanding het leven weergebracht. 
Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen 
de lof van uw heerlijkheid: 

 
(5) Pinksteren 
want Gij hebt de beloofde Geest 
uitgestort over de kinderen van zijn genade. 
Daarover juicht de gehele aarde 
en roemen de volken met menigerlei tongen. 
Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen 
de lof van uw heerlijkheid: 

 
(6) Trinitatis 
U, die met uw eniggeboren Zoon 
en met de heilige Geest 
een enig God en Heer zijt. 
Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen 
de lof van uw heerlijkheid: 

 
(7) laatste drie zondagen van het kerkjaar 
want wij, die aan de dood onderworpen waren, 
leven door Hem 
in de verwachting van de opstanding uit de doden. 
Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen 
de lof van uw heerlijkheid: 

 
Heilig, heilig, heilig is God, 
de Here Zebaôth. 
Vol zijn hemel en aarde 
van zijn heerlijkheid. 
Hosianna in den hoge. 
Geloofd zij Hij, 
die komt in de naam van de HEER. 
Hosianna in den hoge. 
 
Geloofd zijt Gij, Heer van hemel en aarde, 
dat Gij U over uw schepselen ontfermd hebt 
en uw eengeboren Zoon  
als mens ter wereld hebt doen komen. 
Wij danken U voor de verlossing, 
die Gij ons bereid hebt 
door het heilig offer 
van onze Heer Jezus Christus, 
aan het kruishout gebracht. 
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Wij loven U 
om zijn heerlijke opstanding uit de doden 
en om zijn hemelvaart tot uw eeuwig heiligdom, 
waar wij in Hem, onze Hogepriester, 
altijd tegenwoordig zijn voor U. 
In zijn naam bidden wij U, Heer: 
zend ons uw heilige Geest 
en geef, dat wij onder brood en wijn 
het waarachtig lichaam en bloed van uw Zoon 
met waar geloof en dankzegging ontvangen mogen. 
Breng uw gemeente van de einden der aarde  
samen in uw rijk 
en doe ons de wederkomst van uw Zoon 
in gelovig vertrouwen verwachten. 
U zij eer in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Onze Vader,  
die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwade. 
Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
In de nacht,  
toen onze Heer Jezus Christus overgeleverd werd,  
nam Hij het brood, 
dankte, brak het 
en gaf het aan zijn discipelen en zei: 

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

 
Evenzo nam Hij de beker na de maaltijd, 
dankte, gaf hun die en zei: 
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Neemt en drinkt allen daaruit, 
want deze beker is het nieuwe verbond 
in mijn bloed, 
dat voor u vergoten wordt 
tot vergeving van zonden; 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Hierna volgt het ‘Christus, o Lam Gods’ (bladzijde 171) 
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25 ‘Geloofd zijt Gij’ 
(‘groene’ zondagen) 

 
 
Vrede zij met u. 
En met uw geest. 
Verheft uw harten. 
Wij hebben ze bij de HEER. 
Laat ons dankzeggen de HEER, onze God. 
Het is waardig en recht. 
 
Ja, heilzaam is het en goed, o HEER, 
U te loven en te danken te allen tijde, 
God van Abraham, Izaak en Jakob, 
want in Jezus Christus 
hebt Gij uw beloften gestand gedaan. 
Daarom, met uw volk Israël 
en al uw profeten, 
met al uw engelen en boden, 
met allen die U dienen, nabij en ver, 
zingen ook wij: 
 
Heilig, heilig, heilig is God, 
de Here Zebaôth. 
Vol zijn hemel en aarde 
van zijn heerlijkheid. 
Hosianna in den hoge. 
Geloofd zij Hij, 
die komt in de naam van de HEER. 
Hosianna in den hoge. 
 
Geloofd zijt Gij, HEER, 
die de eerste zijt en de laatste. 
Gij hebt uw volk bezocht en verlost 
om zonder vrees U te dienen, 
met ontferming zijt Gij bewogen. 
Gij hebt naar ons omgezien 
en richt onze voeten op de weg van de vrede. 
Gij zult altijd met ons zijn 
tot het einde der dagen. 
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Doe ons delen in uw beloften, HEER onze God, 
door Jezus Christus, uw Zoon, 
die in de nacht toen Hij werd overgeleverd, 
het brood nam, dankte, het brak 
en aan zijn discipelen gaf, zeggende: 

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

 
Evenzo nam Hij de beker na de maaltijd, 
dankte, gaf hun die, zeggende: 

Neemt en drinkt allen daaruit, 
want deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
voor u vergoten tot vergeving der zonden; 
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Onze Vader,  
die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwade. 
Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Gij, Opgang uit de hoogte, zie naar ons om 
en vervul ons met uw heilige Geest, 
zodat wij U dienen in heiligheid en gerechtigheid 
en uitgaan voor uw aangezicht, al onze dagen, 
om uw wegen te bereiden. 
Door de Zoon van David, 
Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

Hierna volgt het ‘Christus, o Lam Gods’ (bladzijde 171) 
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26 ‘Machtige God’ 
 
 
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 dank zij U, 
die al van mensen houdt 
vóór 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 eens 
de stad van vrede is, 
het nieuw Jeruzalem, 
waar alle leed geleden is 
en al ons kwaad vergeten. 
Luister dan ook, 
als wij U zegenen, God, 
en zeggen zonder einde: 
 
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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HEER onze God, 
Gij zijt heilig en goed – 
en zó bekend met ons 
dat onze namen staan 
geschreven in uw hand. 
Geen mens zult Gij vergeten 
dank zij Jezus Christus, 
de Zoon van uw genade, 
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. 
 
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 deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor allen vergoten wordt 
tot vergeving van de zonden. 
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
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Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 
HEER onze God, 
zo gedenken wij Hem 
die weet wat lijden is 
en de dood heeft gezien, 
die Gij hebt opgewekt 
en een 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 
en door dit brood 
dat wordt gedeeld. 
 
Wij bidden U: 
zend dan uw Geest in ons, 
die over deze aarde gaat, 
en 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. 
 
Dan zal uw naam 
geheiligd zijn op aarde, 
en komen zal uw koninkrijk 
door Hem en met Hem 
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in kracht en in Geest 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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27 ‘Wij danken U, heilige Vader’ 
 
 
Wij danken U, HEER God almachtig, 
dat Gij een God van mensen zijt, 
dat Gij U niet geschaamd hebt 
onze God genoemd te worden, 
dat Gij ons kent bij onze naam, 
dat Gij de wereld in uw handen houdt. 
Want daarom hebt Gij ons geschapen 
en daartoe ons geroepen in dit leven, 
dat wij met U verbonden zouden zijn, 
uw mensenvolk op deze aarde. 
Gezegend zijt Gij, 
de schepper van al wat bestaat, 
gezegend zijt Gij 
die ons de ruimte hebt gegeven 
en tijd van leven, 
gezegend zijt Gij 
om het licht van onze ogen 
en om de lucht die wij ademen. 
U danken wij voor heel de schepping, 
voor alle werken van uw handen, 
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden 
door Jezus Messias. 
Daarom, met alle levenden 
en met allen die ons in geloof zijn voorgegaan, 
huldigen wij uw naam, 
daarom buigen wij voor U 
en aanbidden U met de woorden: 
 

of: 
 

HEER onze God, 
wij danken U dat wij geboren zijn, 
dat wij bestaan, met moeite en vol vreugde, 
dat wij sinds mensenheugenis U ter harte gaan. 
Gij die de sterren roept en hun getal bepaalt, 
Gij roept ook al uw mensen bij hun naam; 
van verre kent Gij ons, 
God van ver en van dichtbij, 
Gij zijt het licht van onze ogen. 
Gij zegt ons vrijheid toe, leven in overvloed – 
wij houden U aan uw woord, HEER onze God. 
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Wij roepen U, met deze stem die Gij gegeven hebt, 
wij aanbidden U met deze woorden: 

 
Heilig, heilig, heilig, 
HEER van alle machten, 
hemel en aarde zijn  
vol van uw heerlijkheid. 
Kom ons bevrijden, 
Gij, Allerhoogste. 
Gezegend die daar komt 
in de naam van de HEER. 
Kom ons bevrijden, 
Gij, Allerhoogste. 
 
Wij danken U, heilige Vader, 
HEER onze God, 
omwille van Jezus Messias, 
uw veelgeliefde Zoon 
die Gij geroepen en gezonden hebt 
om ons te dienen en te verlichten, 
om aan de armen uw koninkrijk te brengen, 
om aan gevangenen verlossing te melden, 
om voor ons allen en voorgoed 
het evenbeeld te zijn en de gestalte 
van uw mildheid en uw trouw. 
Wij danken U voor deze onvergetelijke mens 
die alles heeft volbracht wat menselijk is, 
ons leven, onze dood, – 
en zich met hart en ziel  
gegeven heeft aan deze wereld. 
 
Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 
heeft Hij het brood in zijn handen genomen. 
Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, 
God, zijn almachtige Vader, 
Hij heeft U dank gezegd, 
het brood gebroken 
en het aan zijn vrienden uitgedeeld 
met de woorden: 

Neemt en eet, 
dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit tot mijn gedachtenis. 
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Zo nam Hij ook de beker, 
sprak een dankgebed uit en zei: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor allen wordt vergoten 
tot vergeving van zonden. 
Telkens als gij deze beker drinkt, 
zult gij het doen tot mijn gedachtenis. 

 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij zijn dood  
totdat Hij komt. 
 
Daarom, HEER onze God, 
stellen wij hier dit teken van ons geloof, 
en daarom gedenken wij nu 
het lijden en sterven van uw Zoon, 
zijn opstanding uit de dood, 
zijn intocht in uw heerlijkheid; 
dat Hij, verheven aan uw rechterhand, 
voor ons ten beste spreekt, 
en dat Hij komen zal 
om recht te doen aan levenden en doden 
op de dag die Gij hebt vastgesteld. 
 
Wij smeken U, 
zend over ons uw heilige Geest, 
en geef aan deze aarde, die ons dierbaar is, 
een nieuw gezicht. 
Laat er toch vrede zijn 
overal waar mensen wonen, 
de vrede die Gij ons hebt toegezegd, 
die machtiger is dan alle geweld, 
uw vrede als een band, 
een nieuw verbond tussen ons allen, 
de levenskracht van Jezus Messias 
hier in ons midden. 
 
Dan zal uw naam geheiligd zijn, 
HEER onze God, 
door Hem en met Hem en in Hem, 
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overal op aarde 
en in uw gemeente, 
dit uur en alle dagen, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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28 ‘Gij, louter licht’ 
 
 
Die wij kennen als een Vader, 
die zichzelf ter sprake bracht 
in een mensenkind, 
een broeder – 
 
Gij, louter licht 
en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U! 
 
Want Gij hebt ons beschaamd 
met uw goedheid, uw liefde. 
Gij vult onze leegte met overvloed. 
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. 
 
Gij, louter licht 
en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U! 
 
Zo vaak heeft uw liefde 
al vrucht gezet in mensen; 
met hen en met alles 
wat ademt van genade 
zingen wij hier: 
 
Gij, louter licht 
en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U! 
 
Wij zegenen U 
om het hoge Woord van den beginne, 
dit Licht in ons duister, 
dit brood uit de hemel, 
de Zoon naar uw hart, 
gezonden opdat wij allen U kennen, 
voorgoed zullen leven, 
gekozen tot vrienden. 
 
Hij, Licht uit Licht, 
woord van den beginne, 
Jezus Messias! 
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Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, 
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. 
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. 
Hij opent ons de ogen, 
is het Licht dat ons vooruit gaat. 
 
Hij, ware herder, 
woord van den beginne, 
Jezus Messias! 
 
Hij heeft zich gegeven, verloren als graan 
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, 
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. 
Geen grotere liefde: 
zijn laatste adem gaf ons het leven. 
 
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, 
levend brood: 
zijn lichaam voor ons. 
Hij werd onze beker, 
een overvloed van bruiloftswijn: 
zijn bloed voor ons. 
 
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: 
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf. 
 
Hij, Lam van God, 
brood uit de hemel, 
Jezus Messias! 
 
Erfgenamen van zijn vrede, 
wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, 
dat wij woning zijn voor U. 
Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, 
die hemel en aarde verheugen. 
 
Gij, louter licht 
en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U! 
 Liturgische gezangen 89 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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29 ‘Kom tot ons, hier in ons midden’ 
 
 
De harten omhoog naar God! 
Als bloemen naar de zon! 
Dank de HEER, onze God! 
Wij willen God danken! 
 
U danken wij, God onze HEER, 
God van overal en altijd, 
van mensen, dieren en planten, 
van water, lucht en aarde, 
die alles goed maakt 
en alles vasthoudt: 
heilig is uw Naam! 
 
Kom tot ons, hier in ons midden. 
 

Loof de HEER, want God is goed,  (melodie Ps. 136) 
die de mensen leven doet 
en hen als op handen draagt – 
liefde die de dood verjaagt. 

 
Dank de HEER, die alles schiep 
en ons hier bij name riep. 
Heilige, groot is uw macht, 
maak ons vrij, toon ons uw kracht! 

 
In Jezus zien we wie U bent: 
mens onder de mensen, 
bewogen om hun lot. 
Zo nam Jezus brood en beker, 
dankte U en deelde uit. 
Telkens als we samenkomen rond de tafel, 
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn. 
 
Kom tot ons, hier in ons midden. 
 

Loof de HEER, want God is goed; 
zie wat Jezus voor ons doet: 
brood is Hij voor mij, en wijn; 
ik mag gast aan tafel zijn. 
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Uw Geest is gekomen, 
kracht om alles nieuw te maken: 
brood en beker die naar U wijzen, 
mensen die op U lijken. 
Geroepen om met U mee te gaan, 
vormen we een kring van klein en groot, 
één wereldwijde gemeente. 
 
Kom tot ons, hier in ons midden. 
 

Loof de HEER, want God is goed, 
die ons weer herleven doet. 
Toekomst heeft ons aangeraakt, 
vrede voor wie vrede maakt! 

 
Dank de HEER, kom in de kring, 
leef van de verwondering, 
dat ook jij erbij mag zijn, 
bij het brood en bij de wijn. 

 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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30 ‘Gezegend is uw Naam’ 
 
 
(v: voorganger, k: kind) 
 
v: Goede God, 

wij zijn blij 
en wij danken U 
dat wij tot U mogen komen. 
Gezegend is uw Naam. 

 
k: U hebt ons lief 

en schenkt ons deze aarde. 
Gezegend is uw Naam. 

 
k: U hebt ons lief 

en schenkt ons uw Zoon Jezus. 
Gezegend is uw Naam. 

 
k: U hebt ons lief 

en brengt ons hier samen. 
Gezegend is uw Naam. 

 
v: Daarom danken wij U 

en zingen met alle engelen: 
 

Heilig, heilig, heilig, 
o HEER van alle machten. 
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 

 
v: Wij danken U, goede God, 

om Jezus, uw lieve Zoon. 
Hij is een vriend van mensen. 
Wie Hem nodig heeft, die helpt Hij. 
Voor ons is Hij alles 
wat wij zullen zijn. 
Hij heeft ons zijn Geest gegeven 
om te leven als uw kinderen. 

 
k: Daarom danken wij U 

en zingen met al wat adem heeft: 
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Gezegend Hij die komt 
in de naam van de HEER 
Hosanna in de hoge. 

 
v: Ja, gezegend is Jezus 

die gekomen is in uw Naam. 
Want Hij heeft in de nacht, 
dat Hij werd overgeleverd, 
het brood genomen. 
Hij dankte U, 
brak het brood 
en gaf het aan zijn leerlingen 
met de woorden: 

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

 
Zo nam Hij ook na de maaltijd 
de beker met wijn, 
Hij dankte U 
en gaf hem aan zijn leerlingen 
met de woorden: 

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

 
Gezegend is uw Naam, 
nu wij eten van het brood 
en drinken van de wijn, – 
totdat Hij komt, voorgoed. 

 
k: Geef ons allen, goede God, 

uw Geest van liefde 
en breng ons dicht bij U 
en bij elkaar. 
Amen. 
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v: Zo bidden wij U 
met alle mensen 
van vroeger en nu: 

 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw Naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
in eeuwigheid. Amen. 

 
v: Weest allen nu welkom 

aan de tafel van de Heer! 
Wij danken U, o God! 

 Liturgische gezangen 90 
 

Hierna vindt de gemeenschap van brood en wijn plaats (blz. 171) 
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31 ‘Van alle dagen deze morgen’ 
 
 
(v: voorganger, k: kind) 
 
v: Danken wij de goede God! 
k: Ja, wij willen voor Hem zingen. 

(indien gesproken: Ja, wij willen Hem aanbidden.) 
 
k: Van alle dagen deze morgen, 

van heel de wereld deze plaats, 
van alle gaven brood en beker, 
van alle mensen jij naast mij. 

 
v: God, die alles hebt geschapen, 

het geheim van het morgenlicht 
en de zon hoog aan de hemel, 
lucht voor vogels, vrije zielen, 
helder water voor de vissen – 
heel de aarde een mensentuin: 

 
k: Zelf gaf U ons stem en woorden 

om te zingen: ‘God is goed!’ 
 

Van alle dagen deze morgen, 
van heel de wereld deze plaats, 
van alle gaven brood en beker, 
van alle mensen jij naast mij. 

 
v: Zoals overal ter wereld, 

zoals overal de mensen 
met verbazing en ontzag 
zeggen wij hier: ‘Heilig, heilig, 
heilig is de HEER van allen, 
en gezegend Hij die komt. 

 
k: Heilig is de HEER van allen, 

en gezegend Hij die komt.’ 
 

Van alle dagen deze morgen, 
van heel de wereld deze plaats, 
van alle gaven brood en beker, 
van alle mensen jij naast mij. 
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v: Zo gezegend als die ene 
is er nooit in heel de wereld, 
is er nooit van alle dagen 
is er nooit een mens geweest, 
nooit een mens geweest als deze: 
Jezus, Christus, Hij, uw Zoon. 

 
k: Nooit een mens geweest als deze: 

Jezus, Christus, Hij, uw Zoon. 
 

Van alle dagen deze morgen, 
van heel de wereld deze plaats, 
van alle gaven brood en beker, 
van alle mensen jij naast mij. 

 
k: Altijd wist Hij waar verdriet was, 

wie alleen was, kende Hij. 
 
v: Feesten heeft Hij opgevrolijkt, 

in zijn hand werd water wijn. 
Met twee vissen en vijf broden 
leerde Hij de mensen leven 
voor elkaar zo goed als God. 
Voor elkaar zo goed als God. 

 
Van alle dagen deze morgen, 
van heel de wereld deze plaats, 
van alle gaven brood en beker, 
van alle mensen Jij naast mij. 

 
Hij naast ons. Zijn hele leven 
gaf Hij weg als een geschenk 
tot de dood toe voor zijn vrienden 
licht en leven, wijn en brood. 

 
v: Zo heeft Hij de laatste avond 

dat Hij met hen samen was, 
zelf het brood voor hen gebroken 
en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam. 
Neem het, eet. En denk aan Mij.’ 

 



 
306  Zondag, feest- en gedenkdagen 

Vol met wijn schonk Hij de beker, 
loofde U en gaf hem rond. 
‘Als je deze beker rondgeeft, 
deel je in mijn dood en leven, 
deel je in mijn nieuw verbond.’ 

 
k: Als wij brood en wijn rondgeven, 

delen wij zijn dood en leven, 
k: delen wij zijn nieuw verbond. 

Maranatha! Tot Hij komt. 
 

Van alle dagen deze morgen, 
van heel de wereld deze plaats, 
van alle gaven brood en beker, 
van alle mensen jij naast mij. 

 
v: Geest van God, help ons te leven 

door dit brood en deze wijn 
als die mens van alle mensen: 

 
Na deze morgen alle dagen 
op deze plaats en waar ter wereld 
van nu af gevend vele gaven 
van alle mensen wij naast Hem. 
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Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
 
 
 


