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INTROITUS (Ps. 69, 2-3)

Deus in adiutorium
meum intende: Domine
ad adiuvandum me
festina: confundantur et
revereantur inimici mei,
qui quaerunt animam
meam.

God, kom mij te hulp;
Heer, haast U mij te
helpen. Laat ze
beschaamd staan, vervuld
van vrees, mijn vijanden
die mij naar het leven
staan.

OPENINGSRITUS
Ordo Missae

Orde van Dienst

KYRIE

HEER ONTFERM U

GLORIA

EER AAN GOD

GEBED

ANTWOORDPSALM uit psalm 77 (78)

God, almachtige Vader, dikwijls gaan wij op zoek
naar U, bewogen door eigen noden en verlangens.
Maar Gij hebt ons geen ander teken gegeven dan
Jezus, de Mensenzoon, het brood van eeuwig leven.
Wij vragen U: open onze ogen, zodat wij dit teken
verstaan en geloven in Hem die Gij gezonden hebt:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Die met U
leeft en heerst…
LITURGIE VAN HET WOORD
EERSTE LEZING

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 fijne 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.”
Woord van de Heer - Wij danken God.

(Exodus 16, 2-4. 12-15)

In die dagen, toen ze in de woestijn waren begon
heel de gemeente van de Israëlieten te morren
tegen Mozes en Aäron. De Israëlieten zeiden tegen

KEERVERS: De Heer gaf hun brood uit de hemel.

Al 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. Keervers
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.
Keervers
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. Keervers

TWEEDE LEZING

(Efesiërs 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 leren 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. Woord van de Heer - Wij danken God.
ALLELUIA

(Joh. 17, 17b en a)

Alleluia. Uw woord is waarheid, Heer; wijd ons toe
aan de waarheid. Alleluia.
EVANGELIE

(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 zeide:
“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 voor
God verrichten?” Jezus gaf hun ten antwoord: “Dit is
het werk dat God van 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.”
Woord van de Heer - Wij danken God.
HOMILIE
CREDO

GELOOFSBELIJDENIS

VOORBEDEN
EUCHARISTISCHE LITURGIE
OFFERTORIUM

(Vgl. Ex. 32, 11-15)

Precatus est Moyses in
conspectu Domini Dei
sui, et dixit. Precatus
est Moyses in
conspectu Domini Dei
sui, et dixit: Quare,
Domine, irasceris in
populo tuo? Parce irae
animae tuae: memento
Abraham, Isaac et
Iacob, quibus iurasti
dare terram fluentem
lac et mel. Et placatus
factus est Dominus de
malignitate, quam dixit
facere populo suo.

Mozes bad voor het
aanschijn van de Heer, zijn
God, en zei. Mozes bad
voor het aanschijn van de
Heer, zijn God, en zei:
Waarom, Heer, zijt Gij
vertoornd op uw volk? Laat
uw ziedende gramschap
bedaren; gedenk Abraham,
Izaäk en Jakob, aan wie Gij
onder ede beloofd hebt het
land te geven, dat
overvloeit van melk en
honing. En de Heer liet zich
verbidden en zag af van het
onheil, waarmee Hij zijn
volk had bedreigd.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE

GEBED OVER DE GAVEN

Heer, wij bidden U: heilig in uw goedheid deze
gaven, aanvaard ze als een geestelijk offer en maak
ons tot een blijvende offergave voor U. Door Christus
onze Heer.
PREFATIE

(I van de zondagen door het jaar)

Vere dignum et iustum
est, aequum et salutare,
nos tibi semper et
ubique gratias agere:
Domine, sancte Pater,
omnipotens aeterne
Deus: per Christum
Dominum nostrum.
Cuius hoc mirificum fuit
opus per paschale
mysterium, ut de
peccato et mortis iugo
ad hanc gloriam
vocaremur, qua nunc
genus electum, regale
sacerdotium, gens
sancta et acquisitionis
populus diceremur, et
tuas annuntiaremus
ubique virtutes, qui nos
de tenebris ad tuum
admira- bile lumen
vocasti. Et ideo cum
Angelis et Archangelis,
cum Thronis et Dominationibus, cumque omni
militia caelestis
exercitus, hymnum
gloriae tuae canimus,
sine fine dicentes:

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
door Christus onze Heer.
Die eenmaal door de
dood is heengegaan, het
ontzagwekkend wonder
heeft volbracht; die ons
wegvoert uit het
slavenhuis van dood en
zonde, om te zijn: uw
uitverkoren en geheiligd
volk, - koningen en
priesters worden wij
genoemd. Uw grote
daden, God, verkondigen
wij overal: dat Gij ons uit
de duisternis geroepen
hebt om nu te leven in uw
onvergankelijk licht.
Daarom, met alle
Engelen, Machten en
Krachten, met allen die
staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U
en zingen U toe vol
vreugde:

SANCTUS & BENEDICTUS

HEILIG,

Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dóminus Deus

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

Sábaoth. Pleni sunt caeli
et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedictus qui venit in
nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

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
COMMUNIERITUS
PATER NOSTER

ONZE VADER

AGNUS DEI

LAM GODS

COMMUNIE
COMMUNIE-TEKST (Wijsh. 16, 20)

Heer, brood uit de hemel hebt Gij ons gegeven, dat
alle goeds in zich bevat en voortreffelijk is van
smaak!
GEBED NA DE COMMUNIE

Heer, blijf met uw zorg allen omringen die Gij door
uw hemelse gaven vernieuwt. Wees ons altijd met
uw hulp nabij en geef dat wij de eeuwige verlossing
waardig worden. Door Christus onze Heer.
SLOTRITEN
MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING
GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL
Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees
onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de
duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht
doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van
de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke
kracht in de hel terug. Amen.
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