
                        
              OPENING VAN DE VIERING 

  
Lied   Breng ons samen 
U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden 
met U en elkaar. Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Refrein: Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. Refr. 
 
Welkom & inleiding 
 

Kyrielitanie 
Heer, die de rouwmoedigen troost,  
ontferm U over ons.  
A: Heer, ontferm U over ons.  
 
Christus, die gekomen zijt voor de zondaars,  
ontferm U over ons.  

A: Christus, ontferm U over ons.  
 
Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand 
van de Vader, ontferm U over ons.  
A: Heer, ontferm U over ons. 
  
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen 
Onze zonden vergeven en ons geleiden naar het 
eeuwig leven. Amen 
 

Gebed 
 
                        VIERING VAN HET WOORD  

 
Lezing uit het boek Exodus 16, 2-4. 12-15 
In die dagen, toen ze in de woestijn waren begon 
heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren 
tegen Mozes en Aäron. De Israëlieten zeiden tegen 
hen: “Waren we maar door de hand van de Heer 
gestorven in Egypte, waar we bij de vleespotten 
zaten en volop brood konden eten. Jullie hebben ons 
alleen maar naar de woestijn gebracht om al deze 
mensen van honger te laten omkomen.” Toen sprak 
de Heer tot Mozes: “Ik zal brood voor u laten 
regenen uit de hemel. De mensen moeten er 
dagelijks op uit gaan en de hoeveelheid voor één dag 
verzamelen. Dan kan ik vaststellen of het mijn 
leiding wil volgen of niet. Ik heb het gemor van de 
Israëlieten gehoord. Dit moet ge hun zeggen: tegen 
de avond kunt ge vlees eten en morgenochtend zult 
ge volop brood hebben. Dan zult ge weten dat ik de 
Heer, uw God, ben.” En het was avond toen kwartels 
kwamen aangevlogen die neervielen over heel het 
kamp. De volgende morgen hing er dauw rondom 
het kamp. En toen deze was opgetrokken lag er over 
de woestijn een fijn korrelige laag, alsof de grond 
met rijp was bedekt. De Israëlieten zagen het en 
vroegen: “Wat is dat?” Ze wisten werkelijk niet wat 
het was. Mozes legde hun uit: “Dit is het brood dat 
de Heer u te eten geeft.” 
 

Antwoordpsalm 78  
Acclamatie ♬  
Prijs de Heer mijn ziel. En prijs zijn heil’ge naam. 
Prijs de Heer mijn ziel. Die mij het leven geeft.  
AI wat wij gehoord hebben en begrepen,  

wat ons door de vaderen is verteld. 
Wij zullen het niet voor hun zonen verbergen, maar 
zeggen het voort aan het komend geslacht– accl. 
 
Toch gaf Hij de wolken daarboven bevel en opende 
Hij de sluizen des hemels: 
Het regende manna als voedsel voor hen,  
zij kregen brood uit de hemel – accl. 
 
De mens mocht het brood van de Machtigen eten,  
Hij zond hun genoeg voor de reis. 
Zo leidde Hij hen naar zijn heilig land,  
de bergen die Hij voor hen had veroverd– accl. 

 
Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Efeze 4, 17. 20-24 
Broeders en zusters. Ik bezweer u in de Heer: leeft niet 
langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid. Maar 
gij hebt de Christus zo niet Ieren kennen. Want gij hebt 
van Hem gehoord en zijt in Hem onderricht naar de 
waarheid die in Jezus is: dat gij de oude mens van uw 
vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn 
bedrieglijke begeerten moet afleggen en dat geheel 
uw denken zich moet vernieuwen. Bekleedt u met de 
nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in 
ware gerechtigheid en heiligheid. 
 
Alleluia  ♬ Joh. 17, 17 b en a allen gaan staan 
Alleluia, Uw woord is waarheid, Heer,  
               Wijd ons toe aan de waarheid. Alleluia. 
  
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Johannes 6, 24-35 
In die tijd, toen de mensen bemerkten dat noch Jezus 
noch zijn leerlingen daar waren, gingen zij in de boten 
en voeren in de richting van Kafarnaüm op zoek naar 
Jezus. Zij vonden Hem aan de overkant van het meer 
en zeiden: “Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?” 
Jezus nam het woord en zei: “Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u: niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij, 
maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw 
honger was gestild. Werkt niet voor het voedsel dat 
vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen 
leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem 
immers heeft de Vader - God zelf - zijn zegel gedrukt.” 
Daarop zeiden zij tot Hem: “Welke werken moeten wij 
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voor God verrichten?” Jezus gaf hun ten antwoord: “Dit 
is het werk dat God u vraagt: te geloven in Degene die Hij 
gezonden heeft.” Zij zeiden tot Hem: “Wat voor teken 
doet Gij dan wel waardoor wij kunnen zien dat wij in U 
moeten geloven? Wat doet Gij eigenlijk? Onze vaderen 
hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals 
geschreven staat: ‘brood uit de hemel gaf hij hun te 
eten’.” Jezus hernam: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel; het 
echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader 
gegeven; want het brood van God daalt uit de hemel 
neer en geeft leven aan de wereld.” Zij zeiden tot Hem: 
“Heer, geef ons te allen tijde dat brood.” Jezus sprak tot 
hen: “Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal 
geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit 
meer dorst krijgen.” 
 
Acclamatie ♫  
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie 
O Vader, o Zoon, O Heilige Geest 
In alle eeuwen der eeuwen 
 
Overweging   
   
Geloofsbelijdenis 
 
Voorbede-acclamatie  ♫  
Heer, neemt uw hand niet van ons weg luister naar ons, 
wij roepen u aan. Heer, neemt uw hand niet van ons 
weg, wil met ons gaan. 
 
     DIENST VAN DE TAFEL 
 
Collecteaanbeveling  
 

U kunt uw bijdrage aan de collecte 
overmaken via  NL91 INGB 0315 3045 45 
t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila 
o.v.v. ‘collecte’  
U kunt ook de QR code gebruiken 

  
Offerandelied Aan uw tafel 
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij u te zijn 
Te proeven van het leven, dat u deelt door brood en 
wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg u met ontzag 
Een plaats van rust waar ik u ontmoeten mag 

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart  
de onbesproken vragen die er leven in mijn hart 
U kent al mijn gedachten verbergen kan niet meer 
In vertrouwen leg ik alles voor u neer 
 
De beker in uw handen neem ik vol liefde aan 
Uit handen die verwond zijn, waarin de tekens 
staan. Geen woorden meer van oordeel, genade 
onverdiend Die aan tafel wordt geproefd en wordt 
gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd,  
reikt mij verzoening aan.  
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade die werkzaam is in mij. 
Door de kracht van uw genade ben ik vrij -4x- 
 
Gebed over de gaven 
  
Prefatie  
 
Heilig,heilig ♫  
Heilig, heilig, heilig is de Heer -2x - 
God van hemelse macht, vol zijn hemel en aard’ 
Van Uw heerlijkheid, oh God. Heilig is de Heer! 
 
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge -2x - 
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. 
Ja gezegend is Hij die komt. Hosanna in de hoge! 
   
Eucharistisch gebed  
 
* Acclamatie       
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze 
beker verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij 
komt 
 
* Gebed des Heren 
 
* Vredeswens 
 
* Lam Gods  
Lam van God, Lam van God, dat de zonden der 
wereld draagt Heer ontferm u, Heer ontferm u over 
ons.  Heer, ontferm U over ons. 
 

Lam van God, Lam van God,  dat de zonden der 
wereld draagt Heer ontferm u, Heer ontferm u over 
ons. Heer, ontferm U over ons. 
 
Lam van God, Lam van God, dat de zonden der 
wereld draagt. Heer geef vrede, Heer geef vrede 
overal. Heer, geef vrede overal. 
 
Uitnodiging tot de Communie 
 
Communielied  Allerleukste liedje   
 
Gebed na de communie 
 
                              SLOT VAN DE DIENST  
 
Wegzending en Zegen 
 
Slotlied   Ik ga op reis 
 
Ik ga op reis en ik  pak mijn koffer, 
wat doe ik daar allemaal in? 
een leuke lach en een lieve mond 
zijn een goed begin. 
 
Ik ga op reis, ik blijf niet zitten, 
ik zie en ik hoor zoveel meer: 
een  nieuwe vriend en een and’re taal. 
En dan leer ik weer.  
 
Ik ga op reis, wil jij soms meegaan? 
Want twee is veel leuker dan één. 
Hou jij me vast en dan help ik jou. 
Wij zijn niet alleen. 
 
Ik ga op reis, maar als ik t´rug ga, 
dan zeg ik: “tot ziens, au revoir.  
Good bye, ´t was leuk, ik heb veel gezien 
en tot volgend jaar”. 
 
Collecte bij de uitgang 
-------------------------------------------------------------------- 
De eucharistieviering wordt wekelijks gestreamd: 
volgende week – 8 aug. waarin diaken Sander Verschuur 
wordt gepresenteerd, om 09.30 uur vanuit de H. 
Antoniuskerk 


