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Inleiding 

Dat een mens eet en drinkt, is een dagelijks gebeuren, nodig 
voor zijn lichamelijk voortbestaan en het opdoen van energie. 
Dat hij daar soms de tijd voor neemt en het liever niet alleen 
doet, geeft aan dat naast voeding het eten ook een bron van 
inspiratie kan zijn voor onderlinge ontmoeting, uitwisseling 
van vreugde en verdriet. Dan wordt het eten meer dan het tot 
zich nemen van voedsel. Het wordt een maaltijd. Deze kan een 
feestelijk en een sober karakter hebben, naar gelang de aard 
van de ontmoeting. Maar telkens is de verbondenheid met 
elkaar reden voor de samenkomst aan tafel. Communicatie en 
verzadiging gaan hand in hand. Waar mensen noodgedwon-
gen alléén eten, wordt de eenzaamheid vaak pijnlijk gevoeld. 
In sommige situaties is er ook onder huisgenoten slechts een 
keer per dag de mogelijkheid elkaar tijdens de maaltijd wat 
langer te ontmoeten.

Door het voedsel en de maaltijd weet men zich ook verbonden 
met de schepping. Aarde en zee, planten en dieren zijn de 
natuurlijke leefomgeving van de mens en vormen de basis voor 
zijn leven en voeding. Tevens is er ook, misschien wat meer op 
afstand, een verbondenheid met hen die uit deze ‘natuurpro-
ducten’ ons dagelijks brood bereiden. Daarnaast zal men zich 
regelmatig realiseren dat niet iedereen op aarde over voldoende 
voedsel kan beschikken, een reden om dankbaarheid te tonen 
voor zijn eigen omstandigheden en een mogelijke impuls om 
zich in te zetten voor een betere voedselverdeling in de wereld. 
Een maaltijd is bron en voedingsbodem voor groeiende huma-
niteit. Ook gastvrijheid krijgt een bijzonder accent, juist wan-
neer gasten aan tafel worden uitgenodigd.

Wie gelooft dat hij zijn leven ontvangt uit Gods hand, zal ook 
rond de maaltijd stilstaan bij deze verwondering. Vele verha-
len in de Schriften, over de ontmoeting van God en mensen 
en mensen onderling, getuigen van de bijzondere plaats die de 
maaltijd daarbij inneemt. We kunnen denken aan de ontvangst 
van de engelen des Heren door Abraham aan zijn tafel (Gene-
sis 18:1-15), aan de spijziging en de lafenis van het volk Gods 
in de woestijn (Exodus 16 en 17), aan het profetische visioen 
van de maaltijd voor alle volken op de berg des Heren (Jesaja 
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25:6-12), aan de presentie van de Mensenzoon in de hongerige 
en dorstige naaste (Matteüs 25:31-45), aan zijn aanwezigheid 
aan tafel in de huizen van zijn leerlingen, maar ook van tol-
lenaars en zondaars. In al deze verhalen markeert de maaltijd 
de ontmoeting van God en mensen. Vlak voor zijn dood en 
direct na zijn verschijning als de Verrezene zit Christus aan 
tafel met zijn vrienden. Voor een christen is er geen maaltijd 
meer, waar niet ook de Heer aanzit. Hij is de Gast aan tafel. En 
ook de Gastheer. Juist omdat Hij tijdens de maaltijd met zijn 
vrienden deze gemaakt heeft tot een teken van zijn blijvende 
aanwezigheid onder ons.

Naast het ochtend- en avondgebed is de maaltijd in de ‘huise-
lijke eredienst’ het moment om de dankbaarheid voor het leven 
uit te drukken. Men bidt en vraagt om zegen ‘over deze spijze’, 
men overweegt een woord uit de Schriften. De tafelgenoten 
spreken hun dankbaarheid uit over de ontvangen en toebe-
reide gaven en bidden met de Heer om het dagelijks brood in 
het Onze Vader. In het gebed wordt het verlangen uitgedrukt 
naar eenheid en saamhorigheid onder de tafelgenoten, om 
leniging van de hongersnood in de wijde wereld. Daarbij kan 
een accent gegeven worden aan de tijd en de dag binnen het 
liturgisch jaar, zodat de verbondenheid met de kerk op aarde 
tot uitdrukking komt.

Het Onze Vader is de meest eenvoudige vorm van het maaltijd-
gebed. De onderstaande orden bieden een mogelijkheid om de 
zegening voor de maaltijd en de dankzegging na de maaltijd 
verder gestalte te geven. De orden voor kleine en grotere kring 
kunnen afwisselend gebruikt worden. De kern van de orde 
bestaat uit een Schriftwoord, het Gebed des Heren en de zegen 
voor maaltijd en tafelgenoten.
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Toelichting 

Orden
Orde I, voor en na de maaltijd, is bedoeld voor persoonlijk 
dagelijks gebruik in kleine kring. Bij orde II kan men denken 
aan een grotere groep, bijvoorbeeld op een gemeentedag, een 
samenkomst in Advent of veertigdagentijd, een gesprekskring, 
familie- of vriendenmaaltijd/agapè-viering (een maaltijd met 
verschillende liturgische momenten). Deze orde heeft een vrij-
wel gelijke opbouw als de orden voor de huiszegen, de reisze-
gen en de zegening en zalving van zieken.

Voorgangers  
De teksten kunnen, in afwisseling, door elke tafelgenoot 
gesproken worden. Soms zal de oudste voorgaan, soms de 
jongste, soms de bewoner, soms de gast. 

Houding en gebaren
Te overwegen valt om eventueel gezamenlijk staande te bidden. 
Ook andere gebaren en rituelen kunnen een plaats krijgen, 
zoals het aansteken van een kaars (bijvoorbeeld op de zater-
dagavond, aan het begin van de dag des Heren) voordat men 
begint, en het uitblazen ervan na het slotgebed. 
 Tijdens het bidden van het Onze Vader kan men elkaar de 
hand reiken. Dit gebaar van verbondenheid kan ook plaats-
vinden aan het einde van het openingsgebed, voordat men met 
eten begint, als een groet van vrede. Een gezamenlijk begin kan 
eveneens door het zingen van een lied of canon een bijzonder 
verbindend karakter krijgen.

Gedachtenisgebed
Waar men in het gebedsleven gewend is de levenden en de 
doden opgenomen te weten in het gezamenlijk staan voor Gods 
troon, in hemel en op aarde, daar zal men ook op geregelde 
tijden de namen noemen van dierbaren uit de kring van de 
familie, die ons in het geloof zijn voorgegaan. Zo is het mogelijk 
een keer in de week de namen van de gestorvenen aan tafel te 
noemen. Hun namen kunnen opgetekend staan in een gedach-
tenisboek of in de huisbijbel. Daar kunnen ook de namen aan 
toegevoegd worden van hen die in deze wereld, ooit of in onze 
dagen, op bijzondere wijze getuigenis afgelegd hebben van hun 
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geloof en vertrouwen in God en mensen (zie ook Dienstboek 
– een proeve, deel I, Schrift – Maaltijd – Gebed, blz. 731-737 
en gedachtenisgebeden op blz. 832-833). Ook doopdagen, ver-
jaardagen en sterfdagen kunnen in een gedachtenisboek, met 
een daarvoor bestemd gebed, opgenomen worden (zie Keuze-
teksten).

Toelichting
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Tafelzegen – Orde I 
(in kleine kring)

VOOR DE MAALTIJD
  
 In de naam van de Vader en de Zoon
 en de heilige Geest.
 Amen.

 Heer, zegen ons en deze gaven
 die wij uit uw milde hand mogen ontvangen.
 Door Christus, onze Heer.
 Amen.

 Heer, ontferm U over ons.
 Christus, ontferm U over ons.
 Heer, ontferm U over ons.

 Onze Vader…

 De Koning van de eeuwige heerlijkheid
 make ons deelgenoten van het hemels gastmaal.
 Amen.
 
NA DE MAALTIJD

 Gedenk in uw goedheid, Heer,
 wie honger heeft en geen voedsel vindt.

 Gedenk in uw genade, Heer,
 wie hongert en dorst naar uw gerechtigheid.

 Gedenk in uw liefde, Heer,
 wie verlangt naar het leven dat Gij schenkt.
     Keuzeteksten 19

[GEDACHTENISGEBED]
     Keuzeteksten 20-21

Als dit niet reeds voor de maaltijd gebeden is
 Onze Vader …
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ZEGENBEDE

 Dat de genade van onze Heer Jezus Christus
 over ons zij,
 dat de liefde van God
 ons begeleide,                                
 dat de gemeenschap in de heilige Geest
 ons blijve binden.
 Amen.
     Keuzeteksten 18
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Tafelzegen – Orde II
(in grotere kring)

VOOR DE MAALTIJD

OPENING

 Gezegend wie hier zijn samengekomen
 in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
 Amen.

 Allen zien hoopvol naar U uit,
 U geeft brood, op de juiste tijd. 
 Gul is uw hand geopend,
 u vervult het verlangen van alles wat leeft. Ps. 145:15-16
     Keuzeteksten 1-6

GEBED

 Geef dat dit voedsel, Heer,
 dat wij uit uw hand ontvangen,
 niet slechts verzadiging
 betekent voor ons lichaam,
 maar dat het een teken is
 van een blijvend verbond met U.
 Amen.
     Keuzeteksten 7-11

LEZING uit de heilige Schrift
bijvoorbeeld Jesaja 25:6-8; Lucas 24:29-31; Matteus 6:26; Matteus 
6:31-33; Johannes 6:58  

Hier kan ook het Evangelie van de afgelopen zondag gelezen worden.
Leesroosters voor dagelijks gebruik vindt men in Dienstboek – een 
proeve, deel I blz. 1221-1248.
ANTWOORDPSALM

 De wet van de HEER is volmaakt: 
 levenskracht voor de mens.
 Het gebod van de HEER is helder: 
 licht voor de ogen.
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 Het is begeerlijker dan goud, 
 dan fijn goud in overvloed,
 en zoeter dan honing, 
 dan honing vers uit de raat.  
     Ps. 19:8a;9b;11
     Liedsuggesties blz. 527-529
 
[OVERWEGING]

LIED
     Liedsuggesties blz. 527-529

TAFELZEGEN
               
 Heer, zegen ons en deze spijze
 die wij uit uw milde hand ontvangen
 door Christus, onze Heer.
 Amen.

  of

  Heer, zegen ons en deze maaltijd
  die wij van uw goedheid ontvangen
  door Christus, onze Heer.
  Amen.

  of
  
  Goede God, Gij zijt de ware spijs,
  Gij geeft het leven aan de wereld.
  Zegen deze maaltijd
  en ons samenzijn in liefde.
  Amen.
     Keuzeteksten 12-17

 Onze Vader …

Men wenst elkaar een gezegende maaltijd

NA DE MAALTIJD

 Loof de HEER, want hij is goed, [Halleluja.]
 eeuwig duurt zijn trouw. [Halleluja.]  Ps. 118:1
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  of

  Prijs de HEER, mijn ziel,
  prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
  Prijs de HEER, mijn ziel,
  vergeet niet één van zijn weldaden.  Ps. 103:1-2
     Keuzeteksten 19

Als dit niet voor de maaltijd gebeden is
 Onze Vader …

[GEDACHTENISGEBED]
     Keuzeteksten 20-21

GEBED

 Goede God,
 Gij zijt ons nabij,
 door U zijn wij gevoed,
 door U geliefd.
 Verlaat ons niet,
 zo bidden wij,
 ga met ons mee,
 deze dag en alle dagen,
 in eeuwigheid.
 Amen.

  of

  Heer, onze God,
  uit uw milde hand
  hebben wij alles ontvangen.
  Geef dat wij in woord en daad
  van uw goedheid blijven getuigen
  en trouw blijven aan uw naam,
  alle dagen van ons leven.  
  Amen.
     Keuzeteksten 22-33

Zegeningen / Tafelzegen
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Keuzeteksten 

Voor de maaltijd
     zie Dienstboek – een proeve, deel I blz. 1136v.

OPENING

1. Allen zien ernaar uit
 dat u brood geeft, op de juiste tijd.
 Geeft u het, dan doen zij zich te goed,
 opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.  
     Ps. 104:27-28

2. in de tijd van Advent

 Toon ons uw trouw, HEER,
 en geef ons uw hulp. Ps. 85:8

3. in de tijd van Kerstmis tot Epifanie

 Het Woord is mens geworden, halleluja
 en het heeft bij ons gewoond, halleluja.  Joh. 1:14

4.  in de veertigdagentijd

 De mens leeft niet van brood alleen, 
 maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.
     Mt. 4:4

5.  in de paastijd

 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
 laten wij juichen en ons verheugen.  Ps. 118:24

6. in de pinkstertijd

 Zend uw adem en wij worden geschapen, halleluja.
 Zo geeft u de aarde een nieuw gelaat, halleluja. 
     Ps. 104:30
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GEBED

7. Vader in de hemel,
 U geeft ons mensen
 alles wat wij nodig hebben.
 Daarvoor danken wij U.
 Wij willen U helpen
 uw gaven door te geven,
 zodat iedereen genoeg krijgt,
 elke dag opnieuw.
 Wij danken bovenal
 voor uw grootste geschenk:
 Jezus Christus,
 uw Zoon en onze Heer.
 Amen.

8. Heer Jezus Christus,
 overal waar Gij zijt,
 voedt Gij ons mensen
 met het brood van genade 
 en de wijn van de liefde.
 Gij brengt ons samen
 op weg naar de beloofde toekomst.
 Laat deze kring rond de tafel,
 ons eten en ons spreken
 een voorsmaak zijn van wat komen zal:
 een leven op aarde
 in gerechtigheid en vrede.
 Amen.

9. O Vader, die al ’t leven voedt,  
 kroon onze tafel met uw zegen,
 en spijs en drenk ons met dit goed,
 van uwe milde hand verkregen!
 Leer ons voor overdaad ons wachten,
 dat w’ons gedragen als ’t behoort; 
 doe ons het hemelsche betrachten,
 sterk onze zielen door uw Woord!
 Amen.

10. Zegen mij, goede God,
 aan deze tafel.
 Gij zijt mijn gast,
 ik eet met U mee,
 wij zijn niet alleen.

Zegeningen / Tafelzegen
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 Zegen het brood,
 de maaltijd die ik heb bereid.
 Dat ik niet het zicht verlies 
 op wie even stil als ik
 aan tafel zit.

 Verdrijf Gij de pijn 
 van de eenzaamheid
 en voed mij met
 de vreugde
 die uw geheim is,
 tot verzadiging
 van ziel en lichaam.
 Amen.

11. Heer, onze God,
 van U komt al wat deze tafel biedt:
 de vrucht van de aarde,
 het werk van onze handen,
 de gezelligheid die wij genieten.
 Wij danken U voor spijs en drank,
 voor ons geluk en onze vreugde.
 Gedenk ook in uw goedheid, Vader,
 onze zusters en broeders die honger lijden,
 ziek of eenzaam zijn.
 Wees hen nabij,
 laat onze hulp voor hen uw zegen zijn,
 door Christus, onze Heer.
 Amen.
  
TAFELZEGEN 

12. in de paastijd

 Levende God,
 zegen ons en deze maaltijd;
 doe ons delen
 in de opstanding van Jezus,
 de Levende,
 die de dood heeft overwonnen,
 eens en voorgoed,
 en om wie wij U danken,
 deze dag en alle dagen.
 Amen.

Keuzeteksten
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13. Gezegend zijt Gij,   
 Eeuwige, onze God,
 Koning van de wereld,
 die het brood uit de aarde doet voortkomen.
 Gezegend zijt Gij,
 Eeuwige, onze God,
 Koning van de wereld,
 Schepper van de vrucht van de wijnstok.
 Amen.

14. Genadige Vader,
 Gij hebt ons door uw goedheid
 opnieuw de tafel toebereid.
 Zegen deze maaltijd,
 opdat wij, gesterkt naar lichaam en geest,
 ons in uw dienst mogen stellen
 en mogen doen wat U behaagt.
 Schenk ons de leiding van uw Geest
 bij het lezen van uw Woord.
 Geef dat wij, die thans hier samen aanzitten,
 eenmaal ook deelgenoten mogen zijn
 van het hemelse gastmaal,
 waartoe wij genodigd worden 
 door onze Zaligmaker en Koning
 Jezus Christus.
 Amen. 

15. O Heer, die onze Meester zijt,
 breng ons tot deze maaltijd samen.
 Gij hebt het goede ons bereid,
 laat ons uw goedheid niet beschamen.
 Wees met de woorden die wij spreken,
 wees met het brood in onze mond,
 dat zij ons worden tot een teken,
 waarin Gij zelve tot ons komt.
 Amen.

16. Heer van hemel en aarde,    
 zegen ons met uw liefdegave,
 opdat ons zwak en behoeftig lichaam
 daardoor verkwikt en versterkt moge worden.
 Geef ons ook een levendig zicht
 op ons geestelijk gebrek en onmacht,

Zegeningen / Tafelzegen
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 zodat we hongeren en dorsten 
 naar de volmaakte gerechtigheid 
 van uw lieve Zoon Jezus Christus 
 om daarmee verzadigd te worden
 voor het eeuwige leven.
 Amen.

17. Bron van ons leven, 
 Brood ons gegeven,
 zegen ons samenzijn
 hier op dit uur –
 
 met al uw gaven
 wil Gij ons laven,
 voedsel voor nu en op
 den lange duur -

 zegen ons samen,
 doe ons beamen
 dat Gij uw vrede deelt,
 vruchtbaar en puur.

ZEGENBEDE 

18. De verheven en menslievende God
 zegene, behoede en verlichte ons
 en allen die ons zijn toevertrouwd.
 Amen.

Na de maaltijd  

PSALM

19. Laten al uw schepselen U loven, Heer,
 en uw getrouwen U prijzen. Ps. 145:10

 Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
 zoals het was in het begin en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen.
 Amen.

Keuzeteksten
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GEDACHTENISGEBED

20. Wij gedenken, Heer,
 hen die door de dood
 uit ons midden zijn weggenomen
 en die nu rusten
 in de vrede van uw koninkrijk,
 … gebedsstilte …
 Wij danken U voor al het goede
 dat zij hebben gebracht.
 Zegen ons met de nabijheid van uw genade.
 Zo bidden wij:
 Gij die verrezen zijt, hoor ons gebed.

21. Wij gedenken, Heer, onze geliefde doden
 die in de vrede van uw heerlijkheid zijn ingegaan:
 … gebedsstilte …
 Schenk uw nabijheid, God, aan wie achter bleven
 en doe ook ons uitzien naar het eeuwig leven,
 door Christus, onze Heer.
    zie Dienstboek – een proeve, deel I blz. 1136v.
 Amen.

GEBED

22. Barmhartige God, wij danken U voor al uw weldaden.
 Geef ons een hart vol vreugde,
 nu en alle dagen van ons leven
 Amen.

23. Gij zijt het licht der wereld,
 Gij zijt het brood des levens.
 Lof zij U, Christus.
    Liedsuggesties blz. 527-529

24. Gezegend zijt Gij, God,
 Schepper van al wat leeft.
 Uit uw milde hand
 hebben wij gaven ontvangen.
 Aan U dragen wij op
 de vruchten van de aarde,
 het werk van onze handen.
 Maak het voor ons
 en voor allen tot leeftocht

Zegeningen / Tafelzegen
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 op weg naar uw koninkrijk,
 voor nu en altijd.
 Amen.

25. Gij, Koning der wereld,
 wij danken U
 voor al uw goede gaven.
 Bovenal danken wij U
 voor uw grootste gave:
 Jezus Christus, onze Heer.
 Amen.

26. Gij draagt en voedt de wereld
 dag aan dag,
 en dieper dan wij durven vermoeden,
 zijt Gij aanwezig,
 overal waar wij gaan.
 Wij danken U voor die aanwezigheid,
 die zo verborgen en kwetsbaar,
 zo trouw en daadwerkelijk is.
 Wij geloven daarin en wij leven van U,
 zoals wij leven van het brood,
 zoals wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid.
 Amen. 

27. Geprezen is onze God,
 van wie komt wat wij hebben gegeten
 en door wiens goedheid wij leven.
 Geprezen moge Hij zijn
 en geprezen zijn Naam.
 Amen.

28. Wij danken U, Heer,
 voor dit voedsel en deze drank,
 voor de vriendschap die ons samenbindt,
 voor uw liefde,
 door Christus, onze Heer.
 Amen.

29. Voor alle goede gaven, Heer,
 zij U de dank en eer.

 Wij danken U voor ’t daaglijks brood,
 kracht en gezondheid, Heer.

Keuzeteksten
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30. O Heer, heb dank voor deze spijze,
 heb dank dat Gij ons leven doet.
 Laat nu de mond die at U prijzen,
 U dankzeggen ons vlees en bloed.
 Maar, Heer, heb dank het allermeest,
 dat Gij ons werd een disgenoot
 en dat wij eten van uw brood
 en dat wij leven door uw Geest.
 Amen.

31. Menslievende God,
 uw Naam zij geloofd en gedankt,
 omdat Gij ons met deze Uwe liefdegaven hebt gevoed.
 Voed ook onze ziel met het brood des levens
 en versterk onze harten door uw genade,
 opdat wij onze krachten mogen besteden in uw dienst 
 en tot eer van uw Naam mogen leven.
 Amen.

32. O Heer, wij danken U van harte
 voor nooddruft en voor overvloed;
 daar menig mens eet brood der smarte,
 hebt Gij ons mild en wél gevoed.
 Doch geef, dat onze ziele niet
 aan dit vergank’lijk leven kleev’, 
 maar alles doe wat Gij gebiedt,
 en eind’lijk eeuwig bij U leev’.
 Amen.

33. Wij danken U, Heer,
 voor al het goede
 dat wij reeds ons leven lang
 van U mochten ontvangen, 
 en waarvan ook deze maaltijd
 een teken was.
 Aanvaard dit dankgebed
 en behoed allen die hier samen zijn
 op de weg die zij nu gaan,
 deze dag en heel ons leven.
 Amen.

Zegeningen / Tafelzegen
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Op een doopdag/verjaardag/naamdag

34. Vandaag vieren wij de doopdag/verjaardag/naamdag 
 van N.
 Deze dag is anders dan andere dagen,
 wij vieren feest.
 Wij danken U, God,
 voor al het goede, dat N
 in het afgelopen jaar heeft gekregen.
 Wij danken U ook
 voor alle vriendschap en liefde
 die van N is uitgegaan.
 Wij willen U betrekken
 bij alles wat wij haar/hem vandaag toewensen.
 Want Gij hebt ons gemaakt
 als mensen die zoeken naar uw wil.
 Gij weet hoe graag wij vooruitzien
 en het beste nog verwachten.
 Geef dat het zo zijn mag:
 wij, uw mensen,
 Gij, onze God,
 tot in lengte van dagen.
 Amen.

35. Goede God,
 ik dank U
 voor de dag van mijn geboorte – 
 dat ik geroepen werd
 om te leven
 omgeven door uw liefde.

 Ik dank U
 voor mijn vader en moeder
 die mij uw trouw en bescherming
 hebben voorgeleefd
 en de ruimte geboden
 te groeien naar uw licht.

 Geef
 dat ik dagelijks mag opstaan
 en gesterkt door uw Geest
 opnieuw geboren mag worden.
 Amen.

Keuzeteksten
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36. Gij hebt, o God, dit broze
 bestaan gewild,
 hebt boven ’t nameloze
 mij uitgetild, -

 laat mij dan dankbaar leven
 de volle tijd,
 geborgen in de beven-
 de zekerheid, 

 dat ik niet uit dit smal en
 onvast bestand
 van mijn bestaan zal vallen
 dan in uw hand.  
 Amen.
 Liedsuggesties blz. 527-529
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Liedsuggesties 

Afkortingen van liedbundels

LbK Liedboek voor de Kerken
DB deel I Dienstboek – een proeve, Schrift – Maaltijd – Gebed
ZG Zingend Geloven
GvL Gezangen voor Liturgie
OKG Oud-Katholiek Gezangboek
LG Liturgische Gezangen
EL Evangelische liedbundel
Eva Eva’s Lied
Tr Troost, Zingende Gezegend 
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Plaats in de orde Eerste regel Bundel Opmerkingen
   
antwoordpsalm Het woord des Heren is volmaakt GvL Psalm 19-II = LG I, 40 
 God zij ons gunstig en genadig LbK Psalm 67 
 Aller ogen wachten op U GvL Psalm 145-I = OKG 283 
   
lied De Heer richt op zijn berg een maaltijd LbK 27 = GvL 587 
 O alle gij dorstigen, komt tot de stromen LbK 33 
 O Vader, trek het lot U aan LbK 349 
 God, die leven hebt gegeven LbK 350 
 God die in het begin  LbK 369 = GvL 443 = OKG 761 
 Gij zijt het licht der wereld DB deel I, liturgische gezangen 59 
 Onze Vader DB deel I, liturgische gezangen 
  115-118 en 143 
 Gezegend ben Jij, God in ons midden DB deel I, gebeden bij de maal-
  tijd 95 
 O Vader die het daag’lijks brood ZG I/II, 83 
 O Heer, die onze meester zijt ZG I/II, 90 
 Om het voedsel ons gegeven ZG I/II, 91 
 Laat ons dank bewijzen ZG I/II, 148 = OKG 783 
 Wij delen ons hart met elkaar ZG III, 88 
 Ik weet van een vogel ZG V, 55 
 Het brood dat wij hier eten ZG VI, 51 met name geschikt voor 
   agape-viering
 Onze Vader ZG VI, 101 
 Die met ons deelt het brood  ZG VIII, 69 
 Onze Vader GvL 321-329 
 Onze Vader OKG 497 
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Plaats in de orde Eerste regel Bundel Opmerkingen
   
antwoordpsalm Het woord des Heren is volmaakt GvL Psalm 19-II = LG I, 40 
 God zij ons gunstig en genadig LbK Psalm 67 
 Aller ogen wachten op U GvL Psalm 145-I = OKG 283 
   
lied De Heer richt op zijn berg een maaltijd LbK 27 = GvL 587 
 O alle gij dorstigen, komt tot de stromen LbK 33 
 O Vader, trek het lot U aan LbK 349 
 God, die leven hebt gegeven LbK 350 
 God die in het begin  LbK 369 = GvL 443 = OKG 761 
 Gij zijt het licht der wereld DB deel I, liturgische gezangen 59 
 Onze Vader DB deel I, liturgische gezangen 
  115-118 en 143 
 Gezegend ben Jij, God in ons midden DB deel I, gebeden bij de maal-
  tijd 95 
 O Vader die het daag’lijks brood ZG I/II, 83 
 O Heer, die onze meester zijt ZG I/II, 90 
 Om het voedsel ons gegeven ZG I/II, 91 
 Laat ons dank bewijzen ZG I/II, 148 = OKG 783 
 Wij delen ons hart met elkaar ZG III, 88 
 Ik weet van een vogel ZG V, 55 
 Het brood dat wij hier eten ZG VI, 51 met name geschikt voor 
   agape-viering
 Onze Vader ZG VI, 101 
 Die met ons deelt het brood  ZG VIII, 69 
 Onze Vader GvL 321-329 
 Onze Vader OKG 497 


