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Leven in God 
Zij gingen dan zitten; het aantal 
bedroeg ongeveer vijfduizend. Toen 
nam Jezus de broden en liet ze 
uitdelen onder de mensen die daar 
zaten. 
J o h a n n e s  6 ,  1 0 - 1 1   
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♫ Openingslied: Wij zoeken U 
Wij zoeken U, als wij samen komen, 
hopen, dat Gij aanwezig zijt, 
hopen, dat het er eens van zal komen: 
mensen in vrede, vandaag en altijd. 
 
Wij horen U in oude woorden, 
hopen, dat wij Uw stem verstaan, 
hopen, dat zij voor ons gaan verwoorden: 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 
Wij breken brood en delen het samen, 
hopen, dat het wonder geschiedt, 
hopen, dat wij op Hem gaan gelijken, 
die ons dit teken als spijs achterliet. 
 
Wij vragen U om behoud en zegen, 
hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen  dat Gij ons adem zult geven: 
Geestkracht, die mensen tot vrede bekoort. 
 
 Inleiding na de begroeting. 
We komen samen op uitnodiging van de Heer. 
Hij is het die ons roept. 
Hij is het die spreekt door zijn Woord dat we straks lezen. 
We lezen vandaag in twee van de drie lezingen 
over een overvloed aan eten: brood. 
Uiteindelijk mogen we Hem zelf ontvangen 
onder de gedaante van brood en wijn. 
Laten we ons dan voorbereiden 
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op die ontmoeting met de Heer. Laten we de drukte van 
de dag even naast ons neerleggen en openen we ons 
hart voor Gods aanwezigheid. 
 
 Schuldbelijdenis 
 

♫ Loflied: Heel de aarde 
Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 
alleluia, alleluia. 
 
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 
loven zijn machtig beleid, 
omdat Hij steeds op wondere wijze 
alles bestuurt in gerechtigheid. Refrein: 
 
Ja, God  is goed, schenkt ons zijn zegen; 
toont ons zijn aanschijn van licht; 
Hij gaat ons voor op alle wegen, 
heeft uit de zonden ons opgericht. Refrein: 
 
 Openingsgebed 
God, onze Vader, 
wat wij bezitten, lijkt ontoereikend 
voor de velen die met ons samen zijn, 
maar Gij hebt voorzien 
in alles wat wij nodig hebben. 
Kom onder ons, en breek met ons het brood. 
Maak het weinige dat wij hebben 
tot teken van uw overvloed. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
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L.: De eerste lezing is uit het tweede boek Koningen 4, 
42-44 
De profeet Elisa geeft een teken van Gods overvloed: 
er is voedsel voor iedereen, en ze houden nog over.  
In die dagen kwam er iemand uit Baffi-Salisa. In zijn tas 
bracht hij voor de man Gods als eerstelingen twintig 
gerstebroden en wat vers koren mee. Elisa zei: “Geef dit te 
eten aan de mannen.” 
Zijn dienaar antwoordde: “Hoe kan ik dat nu voorzetten 
aan honderd man?” 
Maar hij herhaalde: “'Geef het de mannen te eten. 
Want zo spreekt de Heer: “Zij zullen eten en overhouden.” 
Nu zette hij het de mannen voor. Zij aten, en hielden nog 
over, zoals de Heer gezegd had. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Antwoordpsalm: Ps.: 145, 10-11.15-16.17-18 
L.:  Uw werken zullen U prijzen, Heer, 

uw vromen zullen U loven. 
Zij roemen de glorie van uw heerschappij, 
uw macht verkondigen zij. 

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

 
L.:  De ogen van allen zien hoopvol naar U,  

Gij geeft hun te rechter tijd spijs.  
Gij opent uw hand voor alles wat leeft,  
voldoet aan al hun verlangens. 
A.:  De ogen van allen zien hoopvol naar U,  
Gij geeft hun te rechter tijd spijs. 
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L.:  De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,  
en heilig in al wat Hij doet. 
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,  
voor elk die oprecht tot Hem bidt. 

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

 
L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel 
Paulus aan de christenen van Efeze 4, 1-6 
Paulus roept de christenen op tot eenheid en 
noemt de pijlers waarop die eenheid steunt. 
Broeders en zusters, ik, de gevangene in de Heer, vraag u 
met aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan de 
roeping die gij van God ontvangen hebt, in alle deemoed 
en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar 
verdragend. Beijvert u de eenheid des Geestes te 
behouden door de band van de vrede: één lichaam en één 
Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop, 
waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, 
één doop. Eén God, en Vader van allen, die is boven allen, 
en met allen, en in allen. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 

 

♫Tussenlied: De eerste uit de doden 
(Mel.: Gij zijt in glans verschenen) 

De eerste uit de doden 

die sterft en eeuwig leeft, 

die met een handvol broden 

zijn volk verzadigd heeft, 
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die is het brood dat heden 

voor ons gebroken wordt, 

die is de vlucht vertreden, 

het kostbaar bloed gestort. 

 

De eerste uit de doden  

die water maakt tot wijn, 

is onder zijn genoden 

een levende fontein, 

zoals er staat geschreven: 

springende wijd en zijd 

tot in het eeuwig leven, 

een zee van zaligheid. 
 

 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Johannes 6, 1-15 
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Met vijf broden en twee vissen verzadigt Jezus een menigte 
mensen. Het volk herkent in Hem de langverwachte 
profeet. 
In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer 
van Galilea, bij Tiberias. Een grote menigte volgde Hem, 
omdat zij tekenen zagen die Hij aan de zieken deed. Jezus 
ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen neer. 
Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden. 
Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote 
menigte naar Hem toekwam, vroeg Hij aan Filippus: 
“Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten 
eten?”  
Dit zei Hij om hen op de proef te stellen, want zelf wist Hij 
wel wat Hij ging doen. -  
Filippus antwoordde Hem: “Wil ieder ook maar een klein 
stukje krijgen dan is voor tweehonderd denariën brood 
nog te weinig.” 
Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon 
Petrus, merkte op: “'Er is hier wel een jongen met vijf 
gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat 
voor zo'n aantal?” 
Jezus echter zei: “Laat de mensen gaan zitten.” Er was 
daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal 
mannen bedroeg ongeveer vijfduizend. Toen nam Jezus 
de broden en na het dankgebed gesproken te hebben 
liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, 
alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. Toen ze 
verzadigd waren, zei Hij tot zijn leerlingen: “Haalt nu de 
overgebleven brokken op om niets verloren te laten 
gaan.” Zij haalden ze op en vulden van de vijf 
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gerstebroden twaalf manden met brokken, welke door 
de mensen na het eten overgelaten waren. Toen de 
mensen het teken zagen dat Hij had gedaan, zeiden ze: 
“Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen.”  
Daar Jezus begreep dat zij zich van Hem meester wilden 
maken om Hem mee te voeren en tot koning uit te 
roepen, trok hij zich weer in het gebergte terug, geheel 
alleen. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Overweging   Geloofsbelijdenis 
 
Voorbede  
Richten wij ons vol vertrouwen tot God onze Vader, die ons 
roept en die naar ons luistert: 
 

Bidden we voor de Kerk wereldwijd: 
dat zij krachtig en geloofwaardig het Koninkrijk Gods blijft 
verkondigen. Laat ons bidden. 
 

Bidden wij voor allen die verantwoordelijk zijn voor het 
besturen van een land: 
dat zij zich laten leiden door het ideaal van het Rijk Gods 
en zich inzetten voor een eerlijke verdeling van de 
goederen van de aarde. Laat ons bidden. 
 

Bidden we voor allen die honger lijden: dat zij concrete 
hulp mogen ondervinden. Bidden we voor hen die 
eenzaam zijn: dat zij door andere mensen in hun kring 
worden opgenomen. Laat ons bidden. 
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Bidden we voor onszelf: 
dat wij Gods stem mogen verstaan en met het Koninkrijk 
Gods in ons hart de wereld mogen verbeteren. Laat ons 
bidden. 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gemeenschap.  
 
Barmhartige God, in Jezus is het Koninkrijk onder ons 
gekomen en door zijn dood en verrijzenis heeft Hij ons 
hieraan deelachtig gemaakt. Verhoor onze gebeden; 
geef aan ieder wat zij nodig hebben om aan hun roeping 
te beantwoorden en laat zo het Koninkrijk steeds meer 
zichtbaar worden op aarde, door Christus onze Heer. 
Amen. 

 

♫ Tafellied: U kennen, uit en tot U leven 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons “t aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin. 
 
Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
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O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervult van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
 Gebed over de gaven 
Heer, al wat wij hebben, 
willen wij uit handen geven 
om van U het hemelse brood te ontvangen. 
Laat uw Zoon onder ons komen, 
het brood nemen, en het dankgebed uitspreken. 
Verzadig allen met de gaven van Christus, onze Heer. 
 
Prefatie III van de zondagen door het jaar  
V. De Heer zal bij u zijn. 
Al. De Heer zal u bewaren. 
V. Verheft uw hart. 
Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Al. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, 
om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd 
en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden: in uw 
goddelijke kracht zijt Gij de zwakke mens te hulp gekomen.  
Uit onze eigen sterfelijkheid hebt Gij het geneesmiddel ten 
leven genomen en aan hen die verloren waren, 
hebt Gij langs de weg van hun ondergang 
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behoud en redding gebracht door Christus onze Heer. 
Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, 
U vol vreugde aanbidden, Koning in majesteit. 
Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij 
smeken U en dat ook onze hulde wordt gehoord 
als U ter eer dit lied wordt aangeheven: Heilig,.. 
 
Eucharistisch gebed V, met acclamatie 3 
V.: God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want 

Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor 

het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij 

uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het 

verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij 

vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.  

Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 

Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze 

wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het 

lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus 

Christus. 

 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had 

de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs 

van zijn liefde tot het uiterste toe. 

 

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 

terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en 

zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, 

de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn 

leerlingen gegeven met de woorden: 
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              Neemt en eet hiervan, gij allen, 
              want dit is mijn lichaam 
              dat voor u gegeven wordt. 
 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn 

handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem 

over aan zijn leerlingen en zei: 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker 
van het nieuwe, altijddurende verbond; 
dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. 
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

Redder van de wereld, bevrijd ons, 

Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. 
 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, 

uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de 

overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn 

hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood 

en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien 

naar zijn komst in heerlijkheid. 
 

A.: Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, 

uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in 

ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak 

ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
 

V.: Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw 

heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede 
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en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan 

paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes, en aan allen 

die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 
 

A.: Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een 

bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen, 

die door de dood van ons zijn heengegaan. 
 

Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder 

van de Heer, met Sint Jozef, haar bruidegom, met de 

apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met 

allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 

vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw 

grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, 

onze Heer. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen 

zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van 

de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 

 
V.: Bidden wij tot God, onze Vader,  
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.  
 
A.: Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome, Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks 
brood en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren, en breng ons niet in 
beproeving maar verlos ons van het kwade. 
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V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij 
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw 
Zoon. 
A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en 
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
vredeswens     
 

♫ Lam Gods 
 
Communie 

 

♫Communielied: Wij treden biddend in uw licht 
 
Wij treden biddend in uw licht, 
op U is onze hoop gericht, 
dat alles wat op aarde leeft  
te allen tijd uw liefde geeft. 
 

God, Vader, die van eeuwigheid, 
het heil der mensen hebt bereid,  
geef, dat uw alverlossend woord 
in groot vertrouwen wordt aanhoord. 
 

God, Zoon, die door uw offerdood 
de deur naar ‘t leven weer ontsloot, 
wij vragen dringend altijd weer: 
Bewaar ons in uw liefde, Heer. 
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Goed, goede Geest van heiligheid, 
die ieder mens in liefde leidt, 
brengt allen samen en bewerk 
de eenheid van de christenkerk. 
 
  Slotgebed 
Heer, Gij verhoort ons gebed, 
meer dan wij kunnen vermoeden. 
Brood van eeuwig leven hebt Gij ons gegeven, 
en ons uitgenodigd om uw Zoon te volgen. 
Laat ons aan deze roeping beantwoorden, 
liefdevol elkaar verdragen, 
en ijveren voor gerechtigheid en vrede. 
Bewaar ons in de eenheid van uw heilige Geest. 
Door Christus onze Heer... 
Mededelingen Wegzending en zegen 
 

♫ Slotlied: Wie als een God wil leven 
Wie als een God wil leven hier op aarde,  

wie als een God wil leven hier op aarde, 

hij moet de weg van alle zaad 

en zo vindt hij genade.   

En zo vindt hij genade. 

 

Hij gaat de weg van alle aardse dingen. 

Hij gaat de weg van alle aardse dingen. 

Hij leeft het lot met hart en ziel 

van alle stervelingen. 

Van alle stervelingen. 
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Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven. 

Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven. 

Het kleinste zaad in weer en wind 

moet sterven om te leven. 

Moet sterven om te leven. 

 

En zo heeft onze God zich ook gedragen. 

En zo heeft onze God zich ook gedragen. 

En zo is Hij het leven zelf 

voor iedereen op aarde. 

Voor iedereen op aarde. 

 


