
~ Brood dat eeuwig leven geeft ~ 
(19e zondag door het jaar)) 

 
 
Eucharistieviering in DE BOVENZAAL 
Voorganger: Deken Eugène Jongerden 
Lector: Mw. Margaret Kappers 
Pianist: Dhr. Harry Lichtendahl         8 augustus 2021. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Wees welkom bij de vieringen. 
 
Echter……. 
 
 Voor elke kerkdienst dient u zich aan te melden voor de 

BOVENZAAL of de Torenkapel via het  

secretariaat tel. 020-6413233 

maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. 

 Kom vroeger i.v.m. incheck en gezondheidsvragen. 

 Gebruik het desinfectiemiddel bij ingang. 

 U wordt ontvangen en begeleid naar uw zitplaats. 

 Respecteer de 1,5 meter regel. 

 Jas meenemen / aanhouden. 

 Geen kaarsjes aansteken / branden. 

 Niet meezingen met de muzikale begeleiding. 

 Onder begeleiding naar de communie, die klaar staat bij het 

altaar. 

 Toiletgebruik liever thuis. 

 U wordt na de dienst weer begeleid naar de uitgang. 

 Er is wéér koffie- of thee drinken en samen napraten na de 

viering in het Wijkcentrum Westend. De consumpties zijn wel 

voor eigen rekening en met in acht name van de basis corona 

maatregelen. Dus denk om de 1,5 meter afstand! 
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OPENINGSLIED: Wij treden biddend in uw licht (GVL 558) 
 
Wij treden biddend in uw licht, 
op U is onze hoop gericht, 
die 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. 
 
God, goede Geest van heiligheid, 
die ieder mens in liefde leidt, 
brengt allen samen en bewerk 
de eenheid van de christenkerk. 
 

 
WOORD VAN WELKOM  
 
 
GEBED OM ONTFERMING (GVL 217) 
 
V. Heer Jezus, koning en gezalfde Gods, 
A. Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
V. Heer Jezus, hogepriester, knecht van God, 
A. Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
V. Heer Jezus, woord en evenbeeld van God, 
A. Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
V. Heer Jezus, licht en aangezicht van God, 
A. Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
V. Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God, 
A. Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
V. Heer Jezus, onze broeder, onze God. 
A. Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
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LOFZANG: Eer aan God. 
V. Eer aan God in den hoge, 
 en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
A. Wij loven U. 
V. Wij prijzen en aanbidden U. 
A. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw 
 grote heerlijkheid. 
V. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader; 
A. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
V. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
A. Gij, die wegneemt de zonden der wereld, 
 ontferm U over ons; 
V. Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
 aanvaard ons gebed; 
A. Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 
 ontferm U over ons. 
V. Want Gij alleen zijt de Heilige. 
A. Gij alleen de Heer. 
V. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
A. met de heilige Geest in de heerlijkheid van 
 God de Vader. Amen. 
 
 
EERSTE LEZING: 1 Koningen 19, 4-8. 
In die dagen kwam Elia na een tocht van een dag in de woestijn 
bij een bremstruik. 
Hij zette zich eronder neer 
Hij verlangde te sterven en zei: 
“Het wordt mij te veel, Heer; laat mij  sterven want ik ben niet beter 
dan mijn vaderen”. 
Daarop ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in. 
Maar opeens stiet een engel hem aan en zei tot hem: 
“Sta op en eet.” 
Hij keek op 
en daar zag hij aan zijn hoofdeinde 
een koek, op gloeiende stenen gebakken, 
en een kruik water. 
Hij at 
en dronk en legde zich weer te ruste. 
Maar opnieuw, voor de tweede maal 
stiet de engel van de Heer hem aan en zei: 
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“Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven”. 
Toen stond hij op, at en dronk 
en, gesterkt door het voedsel, liep hij veertig dagen en nachten 
tot hij de berg van God, de Horeb bereikte. 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
 
 
TUSSENZANG: Waar vriendschap heerst en liefde (GVL 528) 
 
Christus liefde heeft ons tot eenheid gebracht: 
laat ons juichen en blij zijn in Hem! 
Laat ons oprecht beminnen God die leeft, 
en van harte goed zijn met elkaar. 

 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est! 
 
Laat ons dus, nu wij tezamen zijn 
zorgen dat er geen verdeeldheid heerst! 
Geen wrok meer, geen onenigheid, 
moge Christus in ons midden zijn! 
 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est! 
 

 
O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid 
met uw heiligen die bij U zijn! 
Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat, 
en duren tot in eeuwigheid! 

 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est! 
 
 
LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS JOHANNES 6,41-51 
 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. 
Lof zij U, Christus. 
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In die tijd morden de Joden over Jezus, 
omdat Hij gezegd had: 
Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald, 
en zij zeiden: 
“Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, 
en kennen wij zijn vader en moeder niet? 
Hoe kan Hij dan zeggen: 
Ik ben uit de hemel neergedaald?” 
Maar Jezus sprak tot hen: 
“Mort toch niet onder elkaar. 
Niemand kan tot Mij komen 
als de Vader die Mij zond hem niet trekt; 
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 
Er staat geschreven bij de profeten: 
En allen zullen door God onderricht worden. 
Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft komt tot Mij. 
Niet dat iemand de Vader gezien heeft: 
alleen Degene die uit God is, heeft de Vader gezien. 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
wie gelooft, heeft eeuwig leven. 
Ik ben het brood des levens. 
Uw vaderen, die het manna hebben gegeten in de woestijn, 
zijn niettemin gestorven; 
maar dit brood daalt uit de hemel neer 
opdat wie er van eet niet sterft. 
Ik ben het levende brood 
dat uit de hemel is neergedaald. 
Als iemand van dit brood eet, 
zal hij leven in eeuwigheid. 
Het brood dat Ik zal geven, 
is mijn vlees, 
ten bate van het leven der wereld.” 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
 
 
OVERWEGING 
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GELOOFSBELIJDENIS  
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, 
van daar 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. 
 
 
VOORBEDEN:  
Acclamatie na iedere bede:  
Heer, onze God, ontferm U over ons. 
 
 
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
 
AANKONDIGING COLLECTE: 
In deze tijd gaat de collecte anders dan U gewend bent. 
Na afloop van deze viering kunt u uw bijdrage doen in de 
collectemandjes die klaar staan op de tafels in de hal. 
Van harte aanbevolen en vast hartelijk dank!! 
Voor de collecte kunt u ook gebruik maken van de Givt-app. 
(De collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap) 
 
 
MUZIKAAL 
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GEBED OVER DE GAVEN 
 
 
EUCHARISTISCH GEBED 
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. 
 
Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van 
Jezus, uw Zoon, onze Heer en broeder. Armen en zieken, zondaars 
en wie uitgestoten waren heeft Hij van harte liefgehad; deelgenoot 
was Hij in alle menselijke nood. De boodschap van zijn leven heeft 
ons doen verstaan dat U begaan zijt met uw mensen, en vriendelijk 
zorg voor hen draagt zoals een vader voor zijn kinderen doet. 
 
Daarom loven en prijzen U de hemel en de aarde en verkondigen wij 
uw goedheid en uw trouw. Met alle engelen en heiligen heffen wij de 
lofzang aan voor uw grote heerlijkheid. 
 
HEILIG: (GVL 291) 
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. 
 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt U met 
ons op weg, en dichter dan wij durven dromen zijt U bij ons wanneer 
uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren 
met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij 
nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het 
brood.  
 
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit 
brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de 
gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 
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Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood 
en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn 
leerlingen terwijl Hij zei: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn Lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.  
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: 
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. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Oneindig goede Vader, wie vieren de gedachtenis van onze 
verzoening en wij verkondigen de liefde die U ons betoont. Uw Zoon 
is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, 
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit 
offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en 
zijn bloed vergoten opdat voor ons, Vader, de weg naar U, geopend 
en begaanbaar zij.  
 
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul 
ons met uw liefde.  
Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en laat ons 
één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus 
Franciscus en onze bisschop Johannes. 
 
Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond 
om wie zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam.  
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Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie 
berooid zijn en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die 
bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst 
verdrijft. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van 
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan 
U alleen het geloof hebt gekend.  
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.  
 
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, 
waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze 
levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; samen met Maria, 
de heilige Maagd en Moeder van God, met de heilige Jozef haar 
bruidegom, met de apostelen, martelaren en heiligen, in het 
bijzonder met de zalige Titus Brandsma, de heilige Anna, de heilige 
Augustinus, de heilige Urbanus, Jezus als onze Goede Herder en 
met de kracht van de heilige Geest, en met allen die in uw 
heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 
 
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. 
Amen. 
 
ONZE VADER 
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, 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
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VREDEWENS 
 
 
LAM GODS: (GVL 331) 
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 
 
MUZIKAAL 
 
 
SLOTGEBED 
 
 
MEDEDELINGEN 
 
 
WEGZENDING en ZEGENWENS 
 
 
LIED: Gedenken wij dankbaar de daden des Heren (GVL 441) 
 
Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 
zijn leven, zijn dood en verrijzenis, 
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren 
die onze God en leidsman ten leven is. 
 
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 
 
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
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Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam, 
als graan in de aarde gestorven zijt, 
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
van harte maak tot wederdienst ons bereid. 
 
 
 
 
 
 
 


