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OPENINGSLIED:  Het lied van God die vóór ons is (GvL 444) 

1/ God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam, 

die ons ten leven riep en houdt in het bestaan  

Hij heeft ons voorbestemd te lijken op zijn Zoon 
die mens is zoals wij en in ons midden woont.  

2/ Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard. 

Hij heeft ten einde toe zijn geest geopenbaard. 

Als God zo voor ons is wie zal dan tegen zijn? 
Al wat ons overkomt zal hoop en zegen zijn.  

3/ Wie zal ons scheiden ooit van God ons goed en bloed. 

Geen toekomst en geen dood bedreigt ons meer voorgoed. 

Genadig en getrouw wil Hij mijn vrede zijn. 

Geen mens die Hem weerhoudt om onze God te zijn. 
 

GROET EN INLEIDING 

 

STILTE 
 

SCHULDBELIJDENIS (GvL 703) 

HEER ONTFERM U (gebeden): 

Heer, ontferm U over ons. (2x) 
Christus, ontferm U over ons. (2x) 

Heer, ontferm U over ons. (2x) 

 

LOFZANG (gebeden) 

Eer aan God in den hoge, 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.  

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.  

Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;  
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;  

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;  
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  

Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.  

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.  

Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 



COLLECTA-GEBED 

Heer, onze God, met open handen zijn we hier gekomen en Gij hebt ons verzadigd met 
brood uit de hemel. Leer ons met anderen te delen van wat wij in overvloed ontvangen 

hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de 

eenheid van de Heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
EERSTE LEZING: Jesaja 55, 1- 3 

Zo spreekt God de Heer: 'Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! Ook gij, die 

geen geld hebt, komt toch. Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen. Komt 

kopen wijn en melk. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw 

arbeid voor iets dat niet voedt? Luistert, luistert naar Mij: dan eet gij wat goed is, dan 
verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij en luistert en gij zult 

leven.' 

Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 
 

TUSSENZANG: Psalm 145 (gebeden) 

Refrein: Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons. 

1/ De Heer is vol liefde en medelijden, lankmoedig en zeer goedgunstig. 
De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte. Refrein 

2/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. Refrein 

3/ 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. 
Refrein 

 

TWEEDE LEZING: Romeinen 8, 35. 37-39 

Broeders en zusters, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking 
wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard? Over dit 

alles zegevieren wij glansrijk, dank zij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan 

overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch boze geesten, noch 

wat is noch wat zijn zal, en geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in 
het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze 

Heer. 

Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 
 

ACCLAMATIE: Halleluja (GvL 254) 

Halleluja, halleluja. (2x) 

Niet van brood alleeen left de mens, 

maar van ieder word dat komt uit de mond van God. 
Halleluja, halleluja.  

 

EVANGELIE: Matteüs 14,13-21 

In die tijd voer Jezus in een boot naar een eenzame plek om alleen te zijn. Maar het 
volk kwam dit te weten en zij gingen Hem te voet vanuit hun steden achterna. Toen hij 

bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen en 

Hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar Hem 

toe en zeiden: 'Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk 
weg om in de dorpen eten te gaan kopen.' 'Het is niet nodig dat zij weggaan - zei Jezus 

hun -geeft gij hun maar te eten.' Doch zij antwoordden: 'Wij hebben hier niet meer dan 

vijf broden en twee vissen.' Waarop Jezus sprak: 'Brengt die dan hier.' En hij gaf 

opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de vijf broden en de 



twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat Hij de zegen had uitgesproken, brak 

Hij de broden die Hij aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het 
volk. Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog 

twaalf volle korven op. Het waren ongeveer vijfduizend mensen die hadden gegeten, 

vrouwen en kinderen niet meegerekend. 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

 

ACCLAMATIE: Halleluja, halleluja. (2x) 

 

OVERWEGING 
 

GELOOFSBELIJDENIS: (gebeden) 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 

gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de 

doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige 

Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de 

heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig 

leven. Amen. 

 

VOORBEDE met ACCLAMATIE: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. (gebeden) 
 

OFFERANDE 

 

OFFERANDELIED: Psalm 145 
Refrein: De Heer is voor wie Hem aanroept nabij. 

1/ Al uw werken spreken uw lof, dankbaar zegenen U uw getrouwen; 

 sprake gaat van uw goddelijk rijk en getuigenis van uw vermogen. Refrein 

2/ Opdat de mens weet van uw macht, van uw koningschap, stralend in luister. 
 Uw heerschappij blijft: de eeuwen door, uw rijk duurt: geslacht na geslacht. Refrein 

3/ Gerecht is de Heer in al zijn wegen, genadig, genadig in al wat Hij doet; 

 De Heer is voor wie Hem aanroept nabij, voor elk die Hem aanroept in vertrouwen. 

 Refrein 
4/ Eer zij de heerlijkheid, de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en heilige Geest, 

Vader, Zoon en heilige Geest. Refrein 

 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, aanvaard wat wij U geven, al is het onvolkomen. Maak onze offerande tot teken 
van uw overvloed, tot brood dat uit de hemel daalt en voedsel is voor eeuwig leven. 

Door Christus, onze Heer. 

 

PREFATIE 
 

HEILIG (GvL 291 – Marcusmis) 

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. Hosanna in den hoge. 

 

 

 



EUCHARISTISCH GEBED 

Verkondiging: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. (GvL 302) 

 

ONZE VADER (gebeden) 

 
VREDEWENS 

 

LAM GODS (GvL 331 – Marcusmis) 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. (2x) 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 

COMMUNIE 

 

COMMUNIELIED: Zeven was voldoende (GvL 560) 
1/ Zeven was voldoende, vijf en twee, 

 zeven was voldoende voor vijfduizend op de heuvels langs de zee. 

2/ Zeven is voldoende,  brood en vis, 

 Jezus is voldoende voor ons allen als de kring gesloten is. 
3/ Zeven is voldoende toen en nu, 

 zeven is voldoende alle dagen van ons leven, dank zij U. 

4/ Voed ons met uw leven, vis en brood, 

 alle zeven dagen, Gij verzadigt allen met uw offerdood. 

5/ Want Gij zijt de eerste  rond alom, 
 ja, Gij zijt de eerste en de laatste, kom, o Here Jezus, kom! 
   
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, onze God, met open handen zijn we hier gekomen en Gij hebt ons verzadigd met 
brood uit de hemel. Leer ons met anderen te delen van wat wij in overvloed ontvangen 

hebben. Door Christus, onze Heer. 

 

MEDEDELINGEN 
 

ZEGEN 

 

SLOTLIED: Dankt, dankt nu allen God (GvL 415) 
1/ Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 

2/ Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 

Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 

is hier en overal een helper die bevrijdt. 

3/ Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 

 
 

Voorganger: pastoor Henri ten Have 
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Organist: Annette Veltkamp 


