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32 ‘Naar U zijn wij op weg’ 
 
 
Vader,  
naar U zijn wij op weg. 
Wij danken U voor uw liefde, 
die zin en richting geeft aan onze pelgrimstocht. 
Gij zegent ons met uw goddelijke onrust. 
Gij houdt ons af van valse tevredenheid. 
Gij laat ons wegen gaan door donkere diepten, 
ook als wij ons daarvoor niet sterk genoeg voelen. 
Gij ondersteunt ons door mensen die ons begeleiden, 
die ons sterk maken als wij zwak zijn, 
die ons troosten en bemoedigen, 
als wij denken niet meer verder te kunnen. 
 
Wij danken U voor allen 
die vóór ons op weg gegaan zijn naar U toe: 
voor Abraham en Sara, 
voor Mirjam en Mozes, 
voor David en Ester. 
 
Maar wij danken U vooral voor Hem 
die zo hartstochtelijk met ons op weg is: 
Jezus Christus. 
Hij is een licht op ons pad. 
Hij opent ons de ogen 
en sterkt ons met zijn gaven, 
opdat wij in zijn voetspoor kunnen treden. 
 
In de nacht voordat Hij stierf, 
nam Jezus brood en dankte U, Vader. 
Hij gaf het aan zijn vrienden 
als voedsel voor onderweg 
en Hij zei: 

Neemt en eet, gij allen. 
Dit is mijn lichaam, voor u gegeven. 

 
Daarop nam Hij een beker wijn 
en dankte U opnieuw. 
Hij gaf hem aan zijn vrienden 
als drank voor onderweg 
en Hij zei: 
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Neemt en deelt hem met elkaar. 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en alle mensen is vergoten, 
opdat de schuld vergeven wordt. 
Doet dit opdat Ik u nabij zal zijn. 

 
Zo danken wij U, Vader, 
voor de woorden en het voorbeeld van Jezus 
die ons is voorgegaan. 
Door zijn leven leert Hij ons te geloven in U 
en de pelgrimstocht van het leven te wagen. 
Door zijn dood biedt Hij ons uitzicht, 
ook wanneer alles ons ontvalt. 
Door zijn opstanding maakt Hij ons uw liefde bekend, 
uw liefde die allen vernieuwt. 
 
Vader, 
zend ons uw Geest, 
opdat wij op uw weg 
licht voor onze ogen hebben, 
kracht voor onze leden 
en vrienden op de anders zo eenzame weg. 
 
Geef dat wij U zoeken, 
U ontmoeten en U kennen, 
als wij onze weg gaan. 
Dat bidden wij door Jezus Christus 
die onze weg is naar U toe. 
Amen. 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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33 ‘Vreugde om onze redding’ 
 
 
Christus is verrezen! 
Hij is waarlijk verrezen. 
Verheft uw hart tot in de hemel 
waar Christus regeert in heerlijkheid. 
Laat ons dank brengen aan God. 
Het is goed Hem te danken en te prijzen. 
 
Vol vreugde om onze redding, 
o God van al wat bestaat, 
zeggen wij U dank 
door Jezus Christus. 
 
Gij sprak: ‘Er zij licht’ 
en er was licht. 
Uw licht schijnt in onze duisternis. 
Het is om U dat de aarde leven voortbrengt 
in al zijn verscheidenheid. 
 
Gij hebt ons geschapen 
om te luisteren naar uw Woord, 
om uw wil te doen 
en vervuld te worden van uw liefde. 
Het is goed om U te danken. 
 
Gij hebt uw Zoon gezonden 
om voor ons de weg te zijn 
die wij zullen gaan 
en de waarheid 
die wij zullen kennen. 
 

Hier kan de variatie voor Advent, Kerst, Epifanie of Palmzondag worden 
ingevoegd. 

 
Gij hebt uw Zoon gezonden, 
opdat Hij zijn leven gaf 
om ons te bevrijden uit onze zonde. 
Zijn kruis heeft onze schuld weggenomen. 
 

Hier kan de variatie voor de veertigdagentijd, passietijd, Pasen, Hemelvaart 
of een heilige worden ingevoegd. Bij de variaties voor de veertigdagentijd en 
passietijd vervalt de laatste regel ‘Zijn kruis heeft onze schuld weggenomen’. 
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Gij zendt uw heilige Geest 
om uw kerk te leiden, te sterken, 
aan te sporen en te doen herleven. 
 

Hier kan de variatie voor Pinksteren worden ingevoegd. 
 
Daarom, met al uw getuigen 
die ons aan alle zijden omgeven, 
talloos als de sterren aan de hemel, 
prijzen wij U om uw schepping 
en danken wij U voor onze roeping, 
vanuit de grond van ons hart, 
verheugd en vol liefde: 
 
Heilige God, heilig en barmhartig, 
heilig en rechtvaardig, 
alle eer en goedheid komen U toe. 
Glorie aan U, allerhoogste en genadige God. 
 
Gezegend zijt Gij, heilige God, in uw Zoon, 
die de voeten van zijn leerlingen waste. 
‘Ik ben onder u’, zei Hij, ‘als iemand die dient’. 
 
In de nacht voordat Hij stierf, 
nam Hij brood en dankte U, 
Hij brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 

Neemt, eet, dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt; 
doet dit om Mij te gedenken. 

 
Na de maaltijd nam Hij de beker 
en dankte U, 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 

Drinkt hieruit. 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
vergoten voor u, vergoten voor allen, 
tot vergeving van zonden; 
doet dit om Mij te gedenken. 

 
Met dit brood en deze wijn 
gedenken wij daarom uw goedheid voor ons. 
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God van heden en verleden, 
als uw volk gedenken wij uw Zoon. 
Wij danken U voor zijn kruis en verrijzenis, 
wij scheppen moed uit zijn hemelvaart, 
wij zien uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. 
In Hem geven wij onszelf aan U. 
 
Zend uw heilige Geest, 
dat wij die het lichaam van Christus ontvangen, 
ook werkelijk het lichaam van Christus mogen worden; 
dat wij die zijn beker delen, 
kracht opdoen uit de ene ware wijnstok. 
 
Gij roept ons om Christus te volgen – 
help ons om te verzoenen en te verenigen. 
En als het lijden ons overkomt, 
laat onze roeping dan onze hoop zijn. 
 
Want Gij, enige en hemelse God, maakt alles nieuw; 
Gij zijt het begin en het einde, de eerste en de laatste. 
 
Lof en heerlijkheid en liefde zij U gebracht, 
door ons en al uw mensen, 
vandaag en alle dagen, 
hier en overal. Amen. 
 

Hier volgt een moment van stilte 
en daarna het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 

 
  
 
 

Onderstaande variaties kunnen op de aangegeven plaatsen worden 
ingevoegd in de prefatie. 

 
Advent 

Hij komt om te verzoenen en te vergeven. 
Christus is het nieuwe begin. 

 
Kerst 

Want Christus is geboren te Bethlehem. 
God heeft zich geopenbaard in deze mens, 
kind in de kribbe, 
vluchteling op weg naar Egypte. 
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Epifanie 
Zijn ster, vol geheim en kracht, 
wenkt ons om Hem te aanbidden: 
Christus die geboren is. 
Want Hij is Immanuel, God-met-ons, 
mens geworden voor alle mensen. 
Wij bieden Hem onze hulde en onze gaven aan. 

 
Veertigdagentijd 

Zijn kruis schenkt ons kracht en vrijheid 
om binnen te gaan door de nauwe poort, 
om de weg te kiezen die naar het leven leidt 
en om in deze veertig dagen 
te delen in zijn beproevingen. 

 
Passietijd 

Zie de Mens, 
de Redder der wereld, 
die zichzelf niet wilde redden, 
de Eersteling van de schepping, 
door de wereld verstoten. 
Zijn kruis schenkt ons verzoening; 
Christus brengt vrede 
tussen God en de wereld, 
de wereld en God. 

 
Palmzondag 

Hosanna de Zoon van David! 
Hij weerstaat de macht van het zwaard. 
Zachtmoedig rijdt Hij op een ezel, 
de Koning die een Dienaar is. 

 
Pasen 

Christus is verrezen uit de doden. 
Liefde heerst weer alom. 
Tijd en ruimte, 
alles is Hem onder zijn voeten gesteld. 

 
Hemelvaart 

Christus is Koning van het heelal. 
Hij roept zijn vrienden die Hem dienen. 
Hij is de Heer. 
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Pinksteren 
Door de heilige Geest 
worden naties, rassen en talen geroepen 
om de grote dingen te begroeten, 
die Gij hebt gedaan. 
Door de heilige Geest 
hebt Gij het goede nieuws in ons land gebracht. 

 
[Dag aan dag roept Gij ons 
om uw volk te zijn, 
trouw en eensgezind. 
Dag aan dag roept Gij ons 
om de hongerigen te voeden, 
zieken te genezen, 
verdrukten te bevrijden 
en om vol verlangen uit te zien naar uw koninkrijk.] 

 
Heiligen 

En op het kruis hebben uw heiligen gehoopt, 
daarvoor hun leven gewaagd. 
Het is hun roem en glorie, 
een licht dat in hen brandt 
het licht ook van ..... ( naam) om wie wij U prijzen. 
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34 ‘Zo lief hebt Gij de wereld gehad’ 
 
 
De HEER zal bij u zijn. 
De HEER zal u bewaren. 
Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de HEER. 
Brengen wij dank aan de HEER, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Waarlijk, het is passend en goed 
dat wij U dank brengen, 
altijd en overal, 
God onze Vader, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
In Hem hebt Gij alle dingen geschapen 
en ons gevormd naar uw eigen beeld. 
Door Hem hebt Gij ons vrijgekocht 
uit de slavernij van zonde en dood. 
Gij hebt ons verzoend met U 
en ons tot uw volk gemaakt. 
Daarom, met heel uw kerk, 
met alle engelen 
en heel de wolk van getuigen, 
verheerlijken wij uw heilige Naam 
en zingen uw glorie: 
 
Heilig, heilig, heilig is de HEER! 
Hemel en aarde zijn vol van zijn heerlijkheid. 
Hosanna in de hoogste hemelen! 
Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER! 
Hosanna in de hoogste hemelen! 
 
Heilige Vader, 
zo lief hebt Gij de wereld gehad, 
dat Gij, toen de tijd vervuld was, 
uw eigen Zoon gezonden hebt 
opdat Hij onze Redder zou zijn. 
Hij, uw eeuwig Woord, 
is geboren uit een dochter der mensen 
en Hij is ons in alle dingen gelijk geworden, 
behalve in de zonde. 
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Aan armen heeft Hij het Goede Nieuws verkondigd, 
aan gevangenen bevrijding, 
aan bedrukten vreugde. 
 
Hij is heel de weg van uw liefde gegaan 
en daarom nam Hij 
in de nacht waarin Hij werd overgeleverd 
het brood 
en na gedankt te hebben, 
brak Hij het 
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 

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

Evenzo, na de maaltijd, nam Hij de beker 
en na gedankt te hebben 
gaf Hij hun die en zei: 

Drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed, 
het bloed van het nieuwe verbond, 
vergoten voor u en voor velen 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij hieruit drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Hoe wonderlijk, HEER, is het geheim van uw liefde! 
 

[Acclamatie, bijvoorbeeld: 
Christus is gekomen, 
Christus is geboren, 
Christus heeft geleden, 
Christus is gestorven, 
Christus is verrezen! 
Christus leeft! 
Christus zal wederkomen! 
Christus is hier!] 

 Liturgische Gezangen 114 
 
Met dit brood en deze beker 
gedenken wij de dood van uw Zoon, 
verkondigen wij zijn opstanding 
in de verwachting van zijn wederkomst, 
en brengen wij U dank 
om het offer dat Hij voor ons heeft gebracht. 
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Zend nu uw heilige Geest, 
opdat wij met dit voedsel uit de aarde, 
delen in het lichaam en bloed van onze Redder. 
Dat uw Geest, HEER, ons leven mag maken 
tot een levend offer in uw dienst 
en uw kerk tot een plaats van waarheid en vrijheid, 
waar ieder mens de hoop kan hervinden. 
Dat uw Geest ons mag bewaren 
in geloof en liefde, 
in één lichaam verbonden, 
tot de dag waarop wij, 
met allen die ons zijn voorgegaan, 
bij U verenigd zullen worden 
in de vreugde van uw Rijk. 
Amen. 
 
In gemeenschap met uw Zoon 
mogen wij, als uw kinderen, zeggen: 
Onze Vader ... 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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35 ‘Eeuwige Wijsheid’ 
(voor algemeen gebruik) 

 
 
Eeuwige Wijsheid, 
bron van ons bestaan 
en doel van heel ons verlangen,  
wij prijzen U en zeggen U dank. 
In U zijn wij geschapen, 
vrouwelijk en mannelijk, naar uw beeld, 
om uw wereld te koesteren 
en uw aangezicht te zoeken. 
Toen wij nog hulpeloos waren, 
verdeeld en misvormd door de zonde, 
hebt Gij uw macht afgelegd 
en ons weerloos bestaan aangenomen. 
Gij hebt voor ons aan het kruis geleden, 
in barensnood, 
om ons voort te brengen 
als kinderen van de opstanding. 
 
Daarom, 
met de vrouw die U het leven gaf, 
met de vrouwen 
die als vrienden met U omgingen 
en U te eten en te drinken gaven, 
die woorden met U hadden 
en die U hebben ontroerd, 
met de vrouw die U zalfde voor uw dood, 
met de vrouwen die U hebben ontmoet als de Opgestane, 
met allen die U door de eeuwen heen hebben liefgehad, 
prijzen wij U en zeggen (zingen): 
 
Heilig, heilig, heilig, 
Gij, kwetsbare God, 
vol zijn hemel en aarde 
van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend die komt in de naam van God. 
Hosanna in de hoge. 
 Liturgische Gezangen 100 
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Gezegend is onze broeder Jezus, 
die, vóór zijn lijden, 
vurig verlangde om met zijn vrienden 
het paasmaal van bevrijding te houden; 
die, in de nacht waarin Hij werd verraden, 
brood nam, U dankte, het brak en zei: 

Dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit om Mij te gedenken. 

Evenzo nam Hij na de maaltijd de beker en zei: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
om Mij te gedenken. 

 
Christus gestorven, 
Christus verrezen, 
Christus zal komen, opnieuw. 
 Liturgische Gezangen 101 
 
Daarom, 
nu wij eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood van Christus 
totdat Hij komt. 
In het gebroken lichaam en het vergoten bloed 
geven wij de gebroken en vergeten slachtoffers 
van tirannie en zonde 
een plaats in onze herinnering en hoop, 
en zien wij uit naar het brood van morgen 
en de wijn van de tijd die komen zal. 
 
Kom dan, 
levengevende Geest van onze God, 
broed op deze aardse gaven 
en maak ons tot één lichaam in Christus; 
dat wij met de schepping 
in barensnood mogen zijn 
om uit de slavernij van de vergankelijkheid 
verlost te worden 
tot de heerlijke vrijheid van de kinderen Gods. 
Amen. 
 Liturgische Gezangen 102 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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36 ‘Eeuwige Wijsheid’ 
(Kerstnacht) 

 
 
O, eeuwige Wijsheid, 
wij prijzen U en zeggen U dank, 
omdat Gij al uw macht hebt afgelegd 
en tot dwaasheid geworden zijt om onzentwil. 
Want in deze nacht zijt Gij tot ons gekomen 
als één van ons, 
een kind, afhankelijk en naakt, 
bedekt met het bloed van een vrouw, 
geboren in armoede en ballingschap, 
om aan armen het goede nieuws te verkondigen, 
om gebroken slachtoffers 
in vrijheid te laten gaan. 
 
Daarom, 
met de vrouw die U het leven gaf, 
met de vrouwen 
die als vrienden met U omgingen 
en U te eten en te drinken gaven, 
die woorden met U hadden 
en die U hebben ontroerd, 
met de vrouw die U zalfde voor uw dood, 
met de vrouwen die U hebben ontmoet als de Opgestane, 
met allen die U door de eeuwen heen hebben liefgehad. 
prijzen wij U en zeggen (zingen): 
 
Heilig, heilig, heilig, 
Gij, kwetsbare God, 
vol zijn hemel en aarde 
van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend die komt in de naam van God. 
Hosanna in de hoge. 
 Liturgische Gezangen 100 
 
Gezegend is onze broeder Jezus, 
been van ons gebeente en vlees van ons vlees; 
die, in de nacht 
dat Hij werd overgeleverd aan de dood, 
brood nam, U dankte, het brak en zei: 
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Dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit om Mij te gedenken. 

Evenzo nam Hij na de maaltijd de beker en zei: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
om Mij te gedenken. 

Want, als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 
Christus gestorven, 
Christus verrezen, 
Christus zal komen, opnieuw. 
 Liturgische Gezangen 101 
 
Kom dan, liefste Geest van God, 
omarm ons met uw weldadige kracht. 
Broed op deze aardse gaven 
en maak ons tot één lichaam in Christus. 
Zoals het leven van Maria getekend werd 
door het zwaard dat haar ziel doorsneed, 
mogen zo ook wij ervaren 
dat Hij als brood gebroken is 
voor het leven van de wereld, 
en mag zo de schepping worden heelgemaakt 
door de nieuwe geboorte in zijn bloed. 
Amen. 
 Liturgische Gezangen 102 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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37 ‘Eeuwige Wijsheid’ 
(Passietijd) 

 
 
O, heilige Wijsheid, 
altijd tegengesteld aan onze wijsheid 
en begaan met onze zwakheid, 
wij prijzen U en zeggen U dank, 
omdat Gij hebt afgezien van al uw macht 
en onze strijd bent gaan delen, 
ons weerloos bestaan hebt aangenomen. 
Gij opende wijd uw armen voor ons op het kruis 
en werd tot een aanstoot om onzentwil, 
opdat Gij zelfs het graf mocht heiligen 
tot een plaats waar hoop groeit voor uw mensen. 
 
Daarom, 
met degenen die onterecht gevangen zitten, 
door vrienden verraden of in de steek gelaten, 
wier lichamen worden geschonden of gepijnigd, 
met degenen die alleen zijn gestorven, 
onwaardig en zonder troost of hoop, 
en met heel de gemeenschap van heiligen 
die U in hun wonden hebben meegedragen, 
opdat zij met leven mochten worden vervuld, 
prijzen wij U en zeggen (zingen): 
 
Heilig, heilig, heilig, 
Gij, kwetsbare God, 
vol zijn hemel en aarde 
van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend die komt in de naam van God. 
Hosanna in de hoge. 
 Liturgische Gezangen 100 
 
Gezegend is onze broeder Jezus, 
been van ons gebeente en vlees van ons vlees, 
aan wie de beker van het lijden niet voorbijging; 
die, in de nacht waarin Hij werd verraden, 
brood nam, U dankte, het brak en zei: 

Dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit om Mij te gedenken. 
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Evenzo nam Hij na de maaltijd de beker en zei: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
om Mij te gedenken. 

 
Christus gestorven, 
Christus verrezen, 
Christus zal komen, opnieuw. 
 Liturgische Gezangen 101 
 
Daarom, 
nu wij eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood van Christus 
totdat Hij komt. 
In het gebroken lichaam en het vergoten bloed 
geven wij de gebroken en vergeten slachtoffers  
van tirannie en zonde 
een plaats in onze herinnering en hoop 
en zien wij uit naar het brood van morgen 
en de wijn van de tijd die komen zal. 
 
Kom dan, 
levengevende Geest van onze God, 
broed op deze aardse gaven 
en maak ons tot één lichaam in Christus, 
dat wij, die gedoopt zijn in zijn dood, 
mogen wandelen in het nieuwe leven; 
dat wat gezaaid is in oneer 
mag worden opgewekt in heerlijkheid, 
en wat gezaaid is in zwakheid 
mag worden opgewekt in kracht. 
Amen. 
 Liturgische Gezangen 102 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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38 ‘Eeuwige Wijsheid’ 
(Pasen) 

 
 
O, eeuwige Wijsheid, 
wij prijzen U en zeggen U dank, 
omdat de dood niet zo sterk was 
dat zij U kon tegenhouden. 
Uit de rust van het graf brak Gij tevoorschijn; 
de steen werd voor U weggewenteld 
en wijd geopend werd het graf van onze wereld. 
Want op deze dag zijt Gij in kracht opgewekt 
en als een geliefde vreemdeling 
hebt Gij Uzelf aan vrouwen geopenbaard. 
Zij wilden U zalven met specerijen, 
maar Gij schonk hun de schrik van het nieuwe leven 
en de vervulling van hun hartewens. 
 
Daarom, 
met de vrouw die U het leven gaf, 
met de vrouwen 
die als vrienden met U omgingen 
en U te eten en te drinken gaven, 
die woorden met U hadden 
en die U hebben ontroerd, 
met de vrouw die U zalfde voor uw dood, 
met de vrouwen die U hebben ontmoet als de Opgestane, 
met allen die U door de eeuwen heen hebben liefgehad. 
prijzen wij U en zeggen (zingen): 
 
Heilig, heilig, heilig, 
God van de opstanding, 
vol zijn hemel en aarde 
van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend die komt in de naam van God. 
Hosanna in de hoge. 
 Liturgische Gezangen 103 
 
Gezegend is onze broeder Jezus, 
die met ons de weg van ons verdriet gaat 
en weer herkend wordt in het breken van het brood; 
die, in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 
brood nam, U dankte, het brak en zei: 
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Dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit om Mij te gedenken. 

Evenzo nam Hij na de maaltijd de beker en zei: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
om Mij te gedenken. 

 
Christus gestorven, 
Christus verrezen, 
Christus zal komen, opnieuw. 
 Liturgische Gezangen 101 
 
Kom dan, Geest van onze God, 
die alles in beroering brengt, 
adem over deze aardse gaven 
en maak ons tot één lichaam in Christus. 
Open onze graven, 
geef licht in onze ogen, 
en noem ons hier bij onze naam. 
Raak alles aan wat in ons is begraven 
en maak het heel, 
opdat wij ons niet langer vastklampen aan onze pijn, 
maar de krachten van de opstanding 
mogen losmaken in de wereld. 
Amen. 
 Liturgische Gezangen 102 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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39 ‘Eeuwige Wijsheid’ 
(Pinksteren) 

 
 
O, eeuwige Wijsheid, 
wij prijzen U en zeggen U dank, 
want, zoals Gij eertijds Uzelf hebt geopenbaard 
in storm en vuur en in uw kostbaar woord, 
zo hebt Gij uw volgelingen 
niet zonder troost achtergelaten. 
Gij zijt op deze dag over hen gekomen 
in donder, wind en vlammen. 
Gij hebt hen vervuld met helderheid en kracht 
en hen dronken gemaakt van verlangen 
om uw onbevattelijk woord uit te spreken. 
En nu hebt Gij uw Geest uitgestort over alle vlees, 
opdat uw zonen en dochters profeteren, 
jong en oud visioenen zien 
en zelfs de slaven hun stem verheffen. 
 
Daarom, 
met Elisabet die uw geboorte aankondigde, 
met Maria die zong voor de armen, 
met Marta die U als de Christus beleed, 
met de vrouwen die uw opstanding verkondigden 
en met elke naamloze en vergeten profetes 
die uw roepstem hoorde en haar volk inspireerde, 
prijzen wij U en zingen: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
God van de machten en krachten, 
vol zijn hemel en aarde 
van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend die komt in de naam van God. 
Hosanna in de hoge. 
 Liturgische Gezangen 104 
 
Gezegend is onze broeder Jezus, 
die door de deuren komt, die wij hebben gesloten, 
en die zijn ontzagwekkende vrede 
uitademt over onze vrees; 
die, in de nacht waarin Hij werd verraden, 
brood nam, U dankte, het brak en zei: 
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Dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit om Mij te gedenken. 

Evenzo nam Hij na de maaltijd de beker en zei: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
om Mij te gedenken. 

 
Christus’ dood gedenken wij, 
Christus’ opstanding verkondigen wij; 
Christus’ intocht verwachten wij. 
 Liturgische Gezangen 105 
 
Kom dan, Geest die heelmaakt, 
Geest van tederheid, inzicht en beweging, 
doorbreek onze sprakeloosheid, 
ontsteek ons verlangen, 
reik tot in onze stilte 
en laat onze woorden branden in uw waarheid, 
zodat een ieder in haar eigen taal 
mag horen spreken van de grote daden Gods. 
Amen. 
 Liturgische Gezangen 102 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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40 ‘Wij zegenen U, Vader’  
 
 
Wij zegenen U, Vader, 
vanwege de heilige wijnstok David, uw knecht, 
waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus, uw dienaar. 
 
U zij de heerlijkheid in alle eeuwen! 
 
Wij zegenen U, Vader, 
vanwege het leven en de kennis, 
waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus, uw dienaar. 
 
U zij de heerlijkheid in alle eeuwen! 
 
Zoals dit brood, dat wij breken, 
verstrooid was over de bergen 
en werd samengebracht, en één is geworden, 
breng zo uw gemeente bijeen in uw rijk, 
van de einden der aarde. 
 
Want U is de heerlijkheid en de kracht 
door Jezus Messias, 
in alle eeuwen der eeuwen! 
 
Wij zegenen U, Vader, om uw heilige Naam, 
waarvoor Gij woning hebt gemaakt in onze harten; 
om de kennis, het geloof en de onsterfelijkheid, 
waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus, uw dienaar. 
 
U zij de heerlijkheid in alle eeuwen! 
 
Gij, heerser over alle dingen, 
alles hebt Gij gemaakt terwille van uw Naam. 
Spijs en drank hebt Gij gegeven aan de mensenkinderen, 
zodat zij ópleven en U danken; 
maar ons hebt Gij gegeven 
spijs en drank naar de mate van uw Geest, 
tot eeuwig leven door Jezus, uw dienaar. 
Vóór alles zeggen wij U dank, 
want groot zijt Gij in vermogen. 
 
U zij de heerlijkheid in alle eeuwen! 
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Wees, HEER, uw gemeente indachtig, 
onttrek haar aan het kwaad, 
voleindig haar in liefde. 
Breng wie Gij geheiligd hebt 
bijeen van de einden der aarde 
in uw Rijk dat Gij bereid hebt. 
 
Want U is de kracht en de heerlijkheid 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Laat komen uw genade, 
deze wereld ga voorbij. 
 
Hosanna de God van David! 
 
Maranatha! 
Amen. 
 Liturgische Gezangen 92 
 

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170) 
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41 ‘Wij zegenen uw Naam’ 
 

Bij deze versie van het eucharistisch gebed volstaat men na de beurts-
praak en prefatie met het Sanctus; het Benedictus komt hier ná de 
inzettingswoorden van de Heer. 
Zie voor de prefatie de 15 teksten bij Tafelgebed 21. 

 
 
O HEER God, heilige Vader, 
wij zegenen uw Naam 
vanwege de ganse schepping. 
 
Neem aan, zo bidden wij, 
gaven uit onze handen, 
want het is alles van U, 
en zend, o eeuwige Koning, 
uw Geest die levend maakt 
op de vrucht van de aarde 
zodat wij eten en drinken 
het lichaam en bloed van uw Zoon, 
in eeuwigheid geprezen! 
 
O HEER, kom ons te hulp! 
De gedaante der wereld gaat voorbij. 
O God, maak Gij ons levend 
en heilig uw Naam. 
Dank zij de God van David 
door Jezus, zijn dienaar, 
die in dezelfde nacht 
dat Hij is overgeleverd, 
brood nam, God zegende, het brak 
en zeide:  

Dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
En evenzo na het Avondmaal, 
als Hij de beker had genomen en gedankt had: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Doet dit zo dikwijls gij die drinkt 
tot mijn gedachtenis. 
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Want zo dikwijls gij dit brood eet 
en deze beker drinkt, 
verkondigt gij de dood van onze Heer 
totdat Hij komt. 
Maranatha! 
Amen. 
 
Gezegend Hij die komt 
in de Naam van de HEER! 
Hosanna de Zoon van David! 
 

Men geeft elkaar de hand in een kring om de Tafel heen en bidt het Onze 
Vader (bladzijde 169-170). 
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42 ‘Ja, gezegend Hij die komt’  
 
 
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! 
 
(1) Advent 

Ja waarlijk, goed is het en passend, 
dat wij U zegenen, 
HEER, God van Israël, 
aan wie Gij uw woorden hebt toevertrouwd, 
uw zeggen en schrijven, – 
in Jakob en in zijn zaad 
hebt Gij voor ons bewaard 
een overblijfsel van kennis, 
een schelp van inkeer, 
uw paarlemoer van licht, – 
tot dit volk hebt Gij geroepen: 
dat Gij het zijt! 
Dat Gij in áántocht zijt! 
En Gij hebt uw profeet verwekt 
uit haar die ‘onvruchtbaar’ werd genoemd, 
die werd een prediker, die doopte 
met water van het oordeel. 
Daarom, met allen die naar hem hoorden, 
met de boetvaardigen, 
met allen die uw komst verwachten, 
met heel de gemeente der heiligen, 
zingen wij met hart en ziel: 

 
(2) Kerst 

Ja, waarlijk goed is het en passend, 
dat wij U zegenen, HEER onze God, 
en dat wij ons verblijden over uw majesteit, 
die door geen nacht gehinderd wordt. 
Gij die de aarde bemint 
maar die het kwaad niet ophemelt, – 
Gij roept de heiligen tot groter heiligheid, 
en die het geweld liefhebben 
verstrikt Gij in hun eigen leugens. 
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Gij beidt uw tijd! 
En Gij houdt in gedachtenis 
al het onbestraffelijke bloed 
dat vergoten is op aarde, 
van het bloed van Abel de rechtvaardige 
tot het bloed van Zacharja, de profeet. 
Daarom, 
met allen die in hun bloed hebben bekrachtigd 
dat Gij hun HEER zijt, 
zingen wij U toe uit alle macht: 

 
(3) Epifanie 

Ja waarlijk, het is goed en passend, 
het is onze zaligheid en vrede, 
dat wij U zegenen, HEER onze God, 
want Gij hebt ons weggerukt 
uit de macht van de duisternis 
en overgebracht in het rijk van de Zoon uwer liefde, 
evenbeeld van uw majesteit, 
weerklank van uw gebiedend woord 
in de gestalte van een knecht, 
zaad van Jakob, zoon van de Koning, 
vredestichter, erfgenaam der aarde, – 
Hij heeft de betovering der machten doorbroken, 
de heerszucht aan banden gelegd 
en het dwepen der menigten onder de voet gelopen: 
want Hij heeft uw woord gedaan, 
klaarheid en licht gebracht. 
En daarom, 
met allen die Hem volgen, 
met de apostelen en profeten, 
met de verlichte geesten en de onthechte zielen, 
met de aartsvaders en met de kinderen, 
met de serafiem en met de cherubiem, 
zingen wij, dat het een lust heeft: 

 
(4) Veertigdagentijd 

Ja waarlijk, het is goed en passend, 
dat wij de HEER onze God zegenen 
en dat wij eer geven aan zijn Naam, 
want Hij heeft zich getoond 
de gebieder van hemel en aarde 
om een verlosser te zijn van de mensen; 
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Hij staat niet toe, 
dat wij aan blinde machten onderhevig zijn, 
aan vreemde mogendheden dienstbaar; 
Hij wil niet, dat wij sterven in onze betovering, 
maar dat wij leven, – 
daarom is Hij zijn volk voorgegaan 
in wind en vuur, 
in wolk en stem, 
in wonder en gebod, 
om voor hen een plaats te bereiden in het land, 
en daarom zeggen wij tot Hem 
met al zijn knechten en zijn volgelingen 
en zingen wij van harte: 

 
(5) Passiezondag 

Ja waarlijk, het is goed en passend, 
het is uw wil en ons leven, 
dat wij U zegenen, HEER onze God, 
want Gij hebt de knechtschap aanvaard 
van Jezus, uw Zoon: 
Hij werd gekneusd en gebroken 
door de heersende machten, 
Hij heeft zijn ziel, zijn bloed 
uitgestort over de aarde als water; 
in Hem werd onthuld 
al onze ongerechtigheid, – 
maar Hij heeft gehoorzaamheid geleerd 
uit wat Hij geleden heeft, 
en daarom zegenen wij U 
met al de getuigen van zijn dood, 
met al de profeten en apostelen, 
met de hoofdman over honderd, 
met zijn moeder en de leerling, die Hij liefhad: 
wij buigen met de zon en de maan en de sterren 
voor deze Rechtvaardige 
en wij roepen zonder einde: 
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(6) Paastijd – I 
Ja, waarlijk, het is goed en passend, 
dat wij U zegenen, HEER, 
Schepper van de hemelen en de aarde, 
Stichter van het leven, 
Aartsvijand van het kwaad. 
Gij hebt uw Zoon gewekt 
uit de groeve van de dood, 
de afgrond hebt Gij toegesloten, 
de chaos hebt Gij terzijde gesteld, 
Gij geeft bevel, Gij geeft het leven. 
Dat willen wij belijden  
met de blijde boodschappers, 
de engel in de tuin, 
de vrouwen in de vroege morgen, 
de apostelen in het voetspoor van uw profeten, 
en daarom zingen wij 
met de vogels in de bomen, 
met de bomen in de wind, 
wij zingen zonder einde: 

 
(7) Paastijd – II 

Ja, waarlijk, het is goed en passend, 
het komt U toe en het is ons behoud, 
dat wij U zegenen, Gever van het leven.  
Vanuit de hemelen hebt Gij uw Woord gezonden, 
Jezus Messias, 
die is de weg gegaan van heel de aarde, 
vanwaar Hij is teruggekeerd tot U. 
Gij hebt zijn dienst bekroond met heerlijkheid, 
Hem hebt Gij alle zeggensmacht gegeven 
om borg te staan voor iedere creatuur. 
Alles hebt Gij in zijn hand gesteld, 
opdat er niets verloren ga, 
en daarom zeggen wij 
met allen die in zijn Naam geloven, 
met zijn discipelen en met zijn bloedgetuigen, 
met de vier wezens en de vierentwintig oudsten, 
en zingen zonder einde: 
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(8) Zomertijd 
Ja waarlijk, goed is het en passend, 
het komt U toe en het is ons behoud, 
dat wij U zegenen, dag aan dag, 
o God en Vader, die alles bestiert, 
die in de verborgenheid 
alle dingen zet naar uw hand, 
die met uw woord als een zwaard 
een kloof hebt gesteld tussen goed en kwaad, – 
die het bruisen der volkeren als van vele wateren 
bedwingt met uw heilige toorn, 
die naar uw welbehagen uw kleine gemeente verzamelt 
tot uw heraut en wachter op de muur, 
om barmhartigheid te doen aan alle levende ziel. 
Daarom heffen wij aan de hymne van uw glorie 
met al de zonen van Israël, 
met de dochters van Sion, 
en roepen uit uw Geest: 

 
(9) Voleindingszondagen 

Ja waarlijk, goed is het en passend, 
dat wij U zegenen, HEER onze God, 
want daartoe hebt Gij ons gemaakt 
en daartoe alleen hebt Gij 
de dag van uw wraak tegengehouden, – 
Gij doorbreekt het razen van de volken 
met de stemmen van de heiligen, 
met hun zuchten en profeteren; 
Gij weerstaat en verhindert de ijdele plannen 
door de toekomst van uw Zoon; 
en daarom hebben wij ons hart in de hemelen 
met alle oprechten die naar U reikhalzen, 
met alle verdrukten die tot U roepen, 
met alle ootmoedigen die U dienen, 
met alle engelen die uw aangezicht zien, 
en wij zeggen tot U: 

 
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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Ja, gezegend Hij die komt, 
zachtzinnig onder de mensen, 
met het geheim van de aarde op de tong, 
de besnedene van hart, 
die de wil van God tot de zijne maakt, 
toegenegen en ootmoedig, 
de Mensenzoon, aan wie gegeven wordt 
heerschappij en glorie en het koninkrijk: 
dat Hem alle volken eren zullen. 
 
Gezegend Hij, gelijk Hij gekomen is, 
als een lam bij wie de wolven huizen, 
die werd gedoopt omdat het betaamde 
aldus alle gerechtigheid te volbrengen, 
die tot de zieken en gekrenkten is gegaan 
en zich de verstrooiden heeft aangetrokken, 
die spijs heeft vermeerderd voor velen 
en woorden gaf van geest en leven; 
 
die alzo in de nacht, dat Hij werd overgeleverd, 
het brood nam in zijn handen, 
het zegende en brak en zei: 

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

En evenzo na de maaltijd 
sprak Hij een dankgebed, 
en nam Hij de beker van de dankzegging en zei: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
tot vergeving van zonden; 
drinkt allen hieruit, tot mijn gedachtenis. 

 
Gezegend Hij, gelijk Hij komen zàl, 
gezeten op wolken, 
en alles aan Hem ondergeschikt; 
dan zal Hij de tranen van de ogen wissen, 
en de dood zal niet meer zijn; 
dan zal een ieder eer geven aan God: 
‘Hosanna in de hoge!’ 
 
Maranatha! 
 

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


