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Ter verantwoording. 

Een bijzondere gemeenschap van gelovige mensen. 
De Sint Christoffelparochie. Een gemeenschap die samen met de levende 
God probeert om het evangelie te beleven. In woord en daad. 
Ten behoeve van de kindervieringen werkgroepen van de vier 
parochiekernen is deze map samengesteld. 
Een liturgiemap om samen een mooie en spirituele viering samen te 
stellen. 

Wij hopen dat jullie deze map met geloof, hoop en liefde in alle 
creativiteit gebruiken. 

Het pastoresteam Sint Christoffel parochie.
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Ter inleiding: Liturgische tijden en thema's
Ten behoeve van de vieringen houdt de kerk vast aan een bijbelrooster dat
gekoppeld is aan de liturgische kalender.
Op deze kalender staan de sterke tijden als:

● Pasen,
● Kerst,
● Pinksteren,
● Hemelvaart
● diverse heiligen en andere terugkerende thema's.

Om jullie te helpen met het voorbereiden volgen enkele vragen om met elkaar over na te 
denken over het thema of om nieuwe thema's te komen. Ook staan er thema-ideeën bij. Denk 
ook zelf vrij na en wees daarbij heel creatief !

Opzoek mogelijkheden:
De lezingen van de zon- en feestdagen zijn te vinden via: 
http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?t=show&var=1115
De teksten van de vieringen (volwassentaal) zijn te vinden via 
http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=nl. 

In een kinderbijbel kun je vervolgens zoeken of deze lezing in kindertaal is opgenomen. Er is 
(nog) geen volledig bijbelvertaling voor kinderen. 
In het liturgiekatern “Midden onder U” staan ook de evangelielezingen in kindertaal. Deze 
katern is te vinden in Halsteren op het parochiesecretariaat.

Andere sites:
– http://www.4ingen.be    Let wel op: niet alle teksten zijn goed. Wees kritisch.
– http://www.jufelisabeth.nl/Gelijkenissen.htm   met vertalingen naar kindertaal van een 

aantal bijbelverhalen
– http://www.stichtingsamuel.nl/   
– http://www.rorate.com/catkids/   site met actuele thema's voor kinderen, bijvoorbeeld 

over palmpasen. Bovendien kun je in de bibliotheek van deze site kindevriendelijke 
(korte) lezingen vinden voor iedere zon- en feestdag.

– http://www.kindernevendienst.org/   met activiteiten per zondag van het kerkelijk jaar.

Hieronder staan enkele thema's op een rijtje, 
vertaal ze goed naar de belevingswereld van kinderen en ouders;

● Advent: Ad-vent = aan-komst. Wachten en verwacht. Leven wij in verwachting? Waar 
wacht je op in het leven? In het duister uitzien naar het Licht, Gods Licht. "Het was zo 
donker, dat ik overal lichtpuntjes zag" (Loesje). Of: "Ik wens jou een hemel vol sterren 
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en af en toe een ster die valt". In de advent wordt verwezen naar Johannes de Doper 
(aankondiging) en Maria (verwachting) en worden veel lezingen genomen uit het boek 
Jesaja (aankondiging).

● Kerst: De geboorte van Jezus. Licht in het duister. Aankondiging van vrede voor alle 
mensen. Thema van verwelkoming van het nieuwe leven in een donkere, koude en harde 
wereld. Thema veiligheid en geborgenheid en dus ook het tegengestelde daarvan: 
gebrek aan veiligheid, gebrek aan geborgenheid. Bij de kerstviering kun je een van de 
thema's van het kerstverhaal uitlichten.

● kindjewiegen: sfeer scheppen, kerstverhaal vertellen, uitbeelden, samen zingen
● Vastentijd: 

Tijd van versterving, van versobering,  bezinning. 
Probeer te werken met de hongerdoek met wat daarop te zien is, gebruik ook de uitleg 
die hierbij hoort. 
Gebruik het thema van de vastenactie, laat kinderen wat van zichzelf sparen ten bate 
van het project van de vastenactie (eigenlijk werken van barmhartigheid). Inleveren 
met Palmzondag of Goede Vrijdag. 

● Palmzondag: met kindervieringen: altijd het Palmpaasverhaal, de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Contrast van Hosanna nu, verwerping met Goede Vrijdag. Suggestie: 
kledinginzameling, waarbij de kleren op de grond kunnen worden gelegd voor de intocht 
zoals Jezus ook over neergelegde mantels Jeruzalem binnentrok.

● Goede vrijdag: Kruisweg. Het verhaal vertellen en lopen.  Er zijn eenvoudige 
Kruiswegen te vinden. Denk aan bloemen en licht (kaarsjes) bij bepaalde staties of 
kruishulde. 

● Pasen: Verrijzenis van Jezus. Leven in liefde is sterker dan lijden en dood.  Licht in het 
donker, scheppingsverhaal, Exodus en andere lezingen uit het Oude Testament, 
doopsel. Doortocht door lijden en dood naar het leven, naar het beloofde land. Een 
nieuw begin. Hernieuwing doopbelofte.

● Paastijd: Emmaüsgangers, Ongelovige Thomas, ontbijt op het strand, de Goede Herder.
● Hemelvaart: Dauwtrappen van de ene kerk naar de andere met de muziek mee.
● Pinksteren: de Geest van God wordt geschonken aan de gelovigen en aan de 

kerkgemeenschap. Wijsheid, gemeenschap, vele talen en toch elkaar vinden, elkaar 
verstaan.

Overige thema ideeën:
● Vriendschap, trouw door dik en dun: vriendschap in goede en slechte tijden, delen van 

geluk, maar ook van verdriet. Elkaar steunen, maar ook elkaar durven vertellen wat niet 
goed is. Als contrast: pesten

● Vredesweek. medio september, gebruik het thema van de Vredesweek. Gebruik sites 
van Amnesty International en Pax Christi 

● Sint Franciscus, dierendag, zorgen voor de schepping, thema van armoede en vrijheid,  
broederschap.

● Sint Willibrord. Zending, missionering, stichter van de kerk in Nederland.
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● Sint Maarten. Lampionnen, delen van de mantel (kledinginzameling), In Halsteren en 
Lepelstraat samen met de Martinuskerk (oecumenische kinderviering)

● In mei: Moeder Gods, Maria. Kies een aspect van Maria (moeder, gelovige, Wees 
Gegroet). Er zijn veel verschillende beelden van Maria in de kerk: biddende, 
troostende, moeder, altijd durende bijstand, Heilig Hart, Piëta. 

● Symbolen:  wierook-schaal of vat/ kaarsen/ heiligenbeeldjes/ rozenkrans, / kaarsen – 
devotielichten/ zalf / water / as / palmtakjes 

● Maria Lichtmis: Lichtprocessie door de kerk. Ontmoeting van oud en jong.
● Antoniusviering: in Lepelstraat.
● Het kerkgebouw. Kindermiddag, kinderen iets van de kerk laten zien en daarna een 

zoek/speurtocht door de kerk. 
● Zaaien/groeien/oogsten, Dankdag voor de oogst, zorg voor de schepping. In combinatie 

met een afdeling van de ZLTO of anderen.
● Theater in de kerk: speel met de kinderen een spel rond een bijbellezing en praat 

erover, plaats ook de pastor in het spel met de viering rond tafel en brood. 

Voor alles geldt hier: wees creatief. 
Er zijn natuurlijk veel meer thema's te bedenken. 

kindervieringenboek
 Ter inleiding: Liturgische tijden en thema's 7



Draaiboek kinderviering maken
● Kies een thema (kindervieringenwerkgroep bijeenkomst)
● Zoek teksten bij dit thema

○ materiaal is te vinden:
■ Midden onder U, kinderkatern (parochiecentrum Halsteren)
■ Kinderbijbels
■ Kinderen mogen het zeggen (J. Verhees) A, B en C-jaar
■ Zo spreekt de Heer (D. Coensen), A, B en C-jaar
■ andere teksten, zie ook  Ter inleiding: “Liturgische tijden en thema's”

○ wees kritisch en zorg dat alle teksten bij elkaar passen en bij het thema
● Zoek passende liederen, overleg met het koor en de koordirigent.
● Denk aan de zichtbaarheid van het thema in symbolen, handelingen, illustraties etc. 
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Ordo Eucharistieviering

 

 Opening
o openingslied 
o begroeting.
o facultatieve openingstekst door pastor en/of de werkgroep
o gebed om vergeving + eventueel acclamatie (gezongen)
o lofzang
o openingsgebed

 Dienst van het Woord
o eerste lezing / verhaal rond het thema 
o tussenzang (alleluia lied/ psalmlied/thematisch lied)
o evangelie− lezing van de zondag zoals voorgeschreven
o overweging 
o geloofsbelijdenis 
o voorbede 

 Dienst van de Tafel
o klaarmaken van het altaar (collecte en lied of muziek)
o gebed over de gaven 
o tafelgebed (Eucharistisch gebed)
o Onze Vader 
o vredeswens
o breken van het brood/Lam Gods
o uitnodiging tot de Communie
o Communie uitreiking
o communielied
o gebed na de Communie/slotgebed

 afsluiting
o facultatieve slottekst door de werkgroep
o eventueel mededelingen
o zegen en wegzending 
o slotlied 

Let op: de openingstekst en de slottekst zijn facultatief. 
Niet altijd noodzakelijk in de viering, als je het doet, moet het wel passen bij het thema. 
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Ordo Communieviering

Openingsritus:
 openingslied
 begroeting en kruisteken 
 woord ter inleiding (openingstekst)
 gebed om vergeving 

(kyrie, zang of bede)
 openingsgebed 
 eerste lezing (mag afwijken van bijbeltekst. dan wel een evangelielezing)
 alleluia lied of bede 
 Evangelie lezing met evt. acclamatielied
 overweging 
 evangelie lied 
 geloofsbelijdenis
 voorbeden 
 collecte 
 lied 

viering van de communie: 
 vredeswens
 verwijzing /verbinding met de eerder gevierde eucharistie 
 plechtig overbrengen van de geconsacreerde hosties
 vredeslied
 onze vader 
 uitnodiging tot de Communie 
 Communie uitreiking
 communielied koor/ samenzang of stiltemoment 
 ciborie wordt terug geplaatst 
 communie dankgebed. 

besluit van de viering: 
 mededelingen 
 evt. slotgedachte op thema. 
 zegenbede 
 slotlied
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Gebed om Vergeving

Gebed om vergeving 1
Pastor: We maken het stil in deze kerk en in ons hart.

We vragen God of Hij ons wil vergeven. 
[stilte]

Allen: Lieve God,
mensen zijn maar mensen
met hun mooie en minder mooie kanten. 
Wij maken ruzie, 
we spreken kwaad, 
we doen verkeerd. 
Vergeeft U ons daarvoor?
Wij willen het beter doen, God. 
Wilt U ons daarbij helpen? 

Pastor: Barmhartige God, vergeef onze zonden, help ons het goede te doen, 
zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.

Allen: Amen. 

Gebed om vergeving 2
Pastor: We maken het stil om te bidden.
[stilte]

Denken we aan die keren dat we niet hulpvaardig en eerlijk zijn geweest. 
Kind1: God, er is nog steeds honger en dorst, 

er blijven mensen eenzaam.
We doen daar te weinig aan.

Allen: Heer, ontferm U over ons. 
Kind2: God, veel kinderen hebben onze hulp nodig. 

Ze worden verwaarloosd, vergeten, hebben niemand die voor ze zorgt. 
We doen daar te weinig aan.

Allen: Christus, ontferm U over ons. 
Kind3: God, we misbruiken de aarde, de schepping die Gij ons geeft. 

We zorgen niet goed voor onze mooie wereld.
We doen daar te weinig aan.

Allen: Heer, ontferm U over ons. 
Pastor: Barmhartige God, vergeef ons en open ons voor Uw liefde, 

door Jezus Christus onze Heer. 
Allen: Amen.
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Gebed om vergeving 3 
Pastor: We maken het stil en bidden God om vergeving
[stilte] 

We willen de weg van God gaan, 
maar we komen niet in beweging. 

Allen: Heer, ontferm U over ons.
Pastor: We zien de weg van Jezus, 

maar hebben niet de moed om deze weg te gaan. 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
Pastor: We zien op onze weg anderen

die niet mee kunnen komen,
die anders zijn dan wij,
maar we gaan aan hen voorbij.

Allen: Heer, ontferm U over ons. 
Pastor: God, vergeef ons en ga met ons mee

Geef ons kracht en geduld als het moeilijk wordt op onze weg.
Dat vragen we in de naam van Jezus, onze reisgenoot.

Allen: Amen. 

Gebed om vergeving 4 
Pastor: We maken het stil en bidden samen tot God om vergeving.
[stilte]
K1: Jezus, U houdt van mij, ook al doe ik dingen die niet goed zijn. 

Dank U dat U van me houdt, zo vertrouw ik op U.
Allen: Jezus, wij vertrouwen op U. Blijf voor ons zorgen.
K2: Jezus, U houdt van mij, ook als ik anderen in de kou laat staan.

Dank u dat U van me houdt, U laat me niet alleen. 
Allen: Jezus, wij vertrouwen op U. Blijf voor ons zorgen.
K3: Jezus, U houdt van mij, zelfs als ik U vergeet en alleen aan mijzelf denk.

Dank U dat U van me houdt, u vergeet mij nooit.
Allen: Jezus, wij vertrouwen op U. Blijf voor ons zorgen.
Pastor: God, verhoor ons gebed, vergeef onze fouten en help ons betere mensen te worden.

Samen met Jezus, Uw Zoon en onze Heer. 
Allen: Amen.

Gebed om vergeving 5 
Pastor: We maken het stil en vragen om vergeving.
[stilte]
K1: We willen het fijn hebben met elkaar, op school, thuis, tijdens het sporten. 

Jammer dat dat niet altijd goed gaat. Dat ligt ook aan ons. 
Daarom vragen wij God om vergeving.
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Allen: Goede God, vergeef ons.
K2: We willen plezier hebben met elkaar en elkaar helpen. 

Dit lukt niet altijd. Dat ligt ook aan ons.
Daarom vragen we U om vergeving. 

Allen: Goede God, vergeef ons.
K3: We willen bouwen aan een mooie wereld, waar iedereen gelukkig is.

We zien dat het vaak mis gaat: wij zijn soms liever lui dan moe. 
Allen: Goede God, vergeef ons.
Pastor: God zal ons vergeven als wij daarom vragen. 

Hij zal ons de kracht geven om het goede te doen.
Allen: Amen.
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Openingsgebed
Het openingsgebed wordt gezegd door de voorganger. Het is een moment van bezinning, dus met een 
korte stilte vooraf.
Een openingsgebed is:

• een gebed tot God en dus geen informatie of preek/overweging;
• het thema van de viering wordt erin aangestipt in gebedsvorm;
• het moet nieuwsgierig maken naar de lezingen en de viering;
• kort en bondig (ca. 5 regels)
• zo geformuleerd dat iedereen uitgenodigd wordt om Amen te zeggen.
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Geloofsbelijdenis

Standaard geloofsbelijdenis 1
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 
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. 

Geloofsbelijdenis 2 
Pastor Wij geloven dat God, ons nabij is. 
Allen: Hij is het begin van alle leven. 
 Hij is de stem die ons roept:

Hij geeft ons zijn liefde.
Pastor: Wij geloven in Jezus Christus,
Allen: Hij ons heeft laten zien wat liefde is. 

Hij is gekomen om te vertellen van het goede in deze wereld. 
Jezus is sterker dan lijden en dood: 
Hij doet mensen weer opstaan.

Pastor: Wij geloven in de heilige Geest,
Allen: De heilige Geest geeft moed. Mensen krijgen er hoop door.

Ze worden vrienden van elkaar. 
De Geest leert ons elkaar te vergeven
en samen te bouwen aan een wereld van vrede.
Zo zijn wij een Kerk waarin iedereen welkom is! 
Zo geloven wij in de hoop en de liefde die komen van God. 
Amen. 
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Geloofsbelijdenis 3 
Pastor: Ik geloof in God, de Vader van alles wat leeft. 
Allen: Voor Hem is elk mens belangrijk.

Mijn naam staat geschreven in de palm van zijn hand. 
Ik durf te geloven dat Hij ons trouw blijft. 

Pastor: Ik geloof in Jezus, de Zoon van God. 
Allen: Hij wijst ons de weg door het leven.

Hij is ons voorbeeld. 
Jezus leert ons hoe wij met elkaar delen: 

 eten en drinken, vreugde en verdriet, 
alles wat we hebben en wat we zijn.

Pastor: Ik geloof in Gods Geest, die een helpende kracht is. 
Allen: Door de Geest kunnen wij de wereld beter maken,

een Kerk bouwen waar iedereen welkom is,
een goede toekomst voor iedereen,
voor arm en rijk, oud en jong, ziek en gezond.

Pastor: Ik geloof dat we elkaar steeds kunnen vergeven,
Allen: Dat we het altijd weer goed kunnen maken.

Dan hebben wij een plaats bij God, 
hier op aarde, maar ook in de hemel. 

 Daarin blijf ik geloven! 
Amen. 

Geloofsbelijdenis 4 
Pastor: Ik geloof in God, 
Allen: Die voor ons is als een vader en een moeder.
Hij heeft alles gemaakt, de hemel en de aarde.
Pastor: Ik geloof in Jezus Christus,
Allen: De zoon van God,

De zoon van Maria,
De vriend van alle mensen,
Hij is ons voorbeeld,
Hij bracht mensen bij elkaar, 
Hij had hart voor mensen die waren buiten gesloten,
Daarom heeft Hij geleden en werd hij gekruisigd.

Pastor: God heeft Hem na drie dagen laten opstaan uit de dood.
Zo leeft Hij voort in onze Kerk.

Allen: Wij luisteren naar wat Hij heeft gezegd 
wij willen doen wat Hij heeft voorgedaan.
Zijn Geest geeft ons kracht en maakt de wereld nieuw.
Amen
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Geloofsbelijdenis 5
Pastor: Ik geloof in God,
Allen: die begin en einde van het leven is.

die alles omringt met liefde en zorg 
die het laat regenen over goede en kwade mensen
die elke bloem tot bloei brengt. 

Pastor:  Ik geloof in Jezus, Zoon van God. 
Allen: die mens is als ik 

die Gods Woord vertelt aan alle mensen 
die vriend wil zijn voor iedereen

Pastor: Ik geloof in de Heilige Geest.
Allen: die mij helpt en bijstaat, 

die ons verbindt met elkaar. 
Pastor: Ik geloof in Jezus boodschap 

samen met de mensen om me heen. 
Allen: We delen samen het brood uit Gods hand . 

We bidden en zingen in de Kerk. 
We willen zorgen voor elkaar en voor heel de wereld.

Pastor: Ik vertrouw op God,
Allen: Hij laat ons nooit los, 

niet tijdens ons leven, maar ook niet na onze dood.
Wij staan geschreven in de palm van zijn hand. 
Amen.
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Voorbede 
De voorganger opent en sluit de voorbede. Hij nodigt uit tot gebed en sluit het af zodat iedereen Amen 
kan zeggen.
Iedere voorbede kan worden afgesloten met een acclamatie, bijvoorbeeld “Heer onze God, wij bidden 
U verhoor ons”. Tussen de voorbede en de acclamatie mag het even stil zijn, zodat de mensen wat 
gezegd is kunnen laten bezinken. 

Als voorbede zelf gemaakt wordt, maak ze concreet, actualiteit mag.
Er is een volgorde voor voorbede:

• voor de Kerk als geheel, voor alle gelovigen
• voor de grote noden van de samenleving, oorlog, honger, vluchtelingen, zieken, situaties van 

onrechtvaardigheid, geweld, rampgebieden
• voor de eigen gemeenschap, zoals we samen zijn, voor elkaar.
• dan voor de persoonlijke, individuele intenties.

Denk ook aan het thema van de viering en de lezingen bij het opstellen van de voorbede.
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Vredesgebeden

1. Heer Jezus Christus, U gaf de leerlingen de opdracht vrede te brengen in Uw naam. 
Wij bidden U: maak ons tot brengers van vrede, overal waar wij wonen en werken, 
in huis en op straat. Wij bidden kom met uw vrede bij ons. 
Amen. 
Laten we elkaar die vrede wensen

2. Heer Jezus Christus, wij hebben geluisterd naar uw blijde boodschap, uw woord van vrede voor 
alle mensen. Maak ons tot uw vrienden en tot vrienden van elkaar. Maak van ons mensen die 
leven in vrede. 
Amen.
Laten we elkaar die vrede wensen

3. Heer Jezus, we leven in een wereld, waar haat en ruzie zijn. Waar oorlog en geweld levens 
verwoesten. Toch blijven we hopen op vrede. Laat ons hier een begin van vrede maken, met uw 
hulp. 
Amen.

Laten we elkaar die vrede wensen.

Indien je dit vredesgebed zelf schrijft/maakt:

● Het vredesgebed kan zicht richten tot Jezus Christus . Men bidt om vrede en eenheid in de  
kerk en de samenleving.

● suggestie: 
Met de voorganger kan worden afgesproken om tijdens een eucharistieviering kinderen bij het  
Onze Vader in een kring rond het altaar te laten staan. Hierna volgt de vredeswens en kunnen  
kinderen elkaar, maar ook mensen in de kerk de vrede wensen. Tijdens een communieviering kan  
een andere combinatie gemaakt worden van vredeswens en Onze Vader.

● Je wenst elkaar de Vrede van Christus.
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Eucharistisch Gebed tijdens Eucharistievieringen

Begroeting 1
Pastor: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: De Heer zal u bewaren. 
Pastor: Verheft uw hart. 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pastor: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Begroeting 2
Pastor: De Heer is met jullie.
Allen: Ook met u is de Heer.
Pastor: Verhef je hart.
Allen:  Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Pastor: Laten we God danken
Allen: Ja, dat doen we.

Eucharistisch Gebed 1
Prefatie:
Pastor Goede God, het is een feest om U dank te zeggen voor al het goede.

Zoveel houdt U van ons, 
dat U voor ons deze mooie wereld gemaakt hebt.
Zoveel houdt U van ons, 
dat U ons Jezus gegeven hebt om ons de goede weg te wijzen. 
Daarom komen we vandaag samen in deze kerk
en zingen samen met de engelen in de hemel tot U: 

Allen Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
de God van alles in de hemel! 
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend is Jezus die komt in de Naam van de Heer. 
Hosanna in den hoge. 

Pastor Gezegend is Jezus, die U hebt gezonden. 
Hij is de vriend van alle mensen, ook van arme en kleine.
Hij laat ons zien hoe wij van U, God, en elkaar kunnen houden. 
Hij vult het hart van mensen met liefde, vriendschap en geluk.
Hij heeft de heilige Geest geschonken om ons te bezielen en kracht te geven. 
Goede God, wij bidden U: laat die Geest in ons midden komen.
Goede Geest, maak deze gaven van brood en wijn 
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tot het Lichaam en Bloed van Jezus, onze broeder en Heer.
De avond vóór zijn sterven heeft Jezus op een bijzondere manier Uw liefde laten zien. 
Hij was aan tafel met Zijn leerlingen; 
Hij nam het brood, zegende het en gaf het Zijn vrienden en zei: 
“Neemt en eet hiervan, jullie allen, 
want dit is mijn Lichaam dat voor jullie gegeven wordt.” 
Daarna nam Jezus de beker wijn; 
Hij zegende die, Hij liet hem rondgaan en zei: 
“Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende Verbond. 
Dit is mijn Bloed dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. 
Doe dit om aan Mij te denken” .
Dit is het geheim van ons geloof.

Allen Heer God, wij loven U; 
goede God, wij danken U.

Pastor Hier aan tafel vieren we de dood en verrijzenis van Jezus. 
Hij heeft zichzelf aan U, God, en de mensen gegeven.
Nu is Hij onder ons aanwezig in brood en wijn.
Door dit brood en deze wijn wordt Jezus deel van ons 
en kunnen wij doen wat Hij heeft voorgedaan.
Wij zijn verbonden met alle mensen die Jezus willen volgen.

Wij zijn verbonden met Paus Benedictus, met onze Bisschop Johannes 
en met allen die werken voor uw Kerk.
Goede God, vergeet niet hen van wie wij houden. 

We denken aan de mensen die het moeilijk hebben. 
En we willen bidden voor de mensen die gestorven zijn, 
dat zij nu bij U mogen zijn. 
Breng ons bij U samen met Maria, de moeder van Jezus en ook onze moeder.
We geloven en vertrouwen dat we samen met allen die ons dierbaar zijn, 
met allen  die ons zijn voorgegaan 
met de Heilige (Christoffel, .....) en alle heiligen,
samen ooit feest zullen vieren in de hemel. 
Dan zullen U loven en danken samen met Jezus.

Allen 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 de eeuwigheid. 
Amen. 
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Eucharistisch Gebed 2
Prefatie
Pastor: God, onze Vader, U hebt ons bijeen geroepen. 

We zijn blij dat we zo dicht bij U mogen zijn. 
Wij willen U zelf vertellen waarom we zoveel van U houden. 
Er zijn zoveel mooie dingen op de wereld en daarom zijn we zo blij van binnen. 
Dat hebben wij van U gekregen.
Elke morgen wordt het weer licht om ons heen. 
Als we luisteren naar U zal het nooit donker worden in ons hart. 

allen: Wij danken U daarvoor. 
Pastor: Op de hele wereld wonen zoveel verschillende mensen.  

Wij hebben allemaal van U het leven gekregen, wij zijn uw kinderen.
God, U bent voor ons een goede Vader. 
U houdt veel van ons en U maakt ons leven mooi en goed. 
Daarom zeggen wij U:

Allen: Hemel en aarde zijn vol van uw glorie. 
Hosanna in den hoge.

Pastor: U bent een Vader die altijd aan ons denkt. U laat ons nooit in in de steek. 
Daarom hebt U Jezus aan ons gegeven; 
Hij is uw Zoon, U houdt veel van Hem. 
Hij is op aarde gekomen en aan het kruis gestorven om ons gelukkig te maken. 
Veel zieken heeft Hij beter gemaakt. 
Als de mensen kwaad hadden gedaan, zei Hij: Ik vergeef het jullie. 
Aan wat Jezus heeft gedaan, kunnen we zien dat U veel van ons houdt.
Jezus riep kinderen bij zich om ze te zegenen. 
Zo zegent Hij ons ook. Daarom zeggen we U:

Allen: Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge.

Pastor: Wij danken U samen met alle mensen die bij Jezus willen horen.
Overal op aarde zijn er mensen die U danken, dichtbij en veraf. 
Wij bidden samen met paus Benedictus en onze bisschop Johannes. 
We loven en prijzen U samen met de heiligen in de hemel, 
met Maria, de moeder van Jezus, 
met de heilige N.. 
Samen met hen en met de engelen zeggen wij:
Allen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 
Hosanna in den hoge.

Pastor: God, onze Vader, alle goede gaven hebben wij van U gekregen, ook dit brood en deze wijn. 
Wij leggen voor U neer, wat we van U hebben gekregen. 
Wij vragen: laat dit het Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. 

Want op de avond voor zijn dood ging Jezus met zijn vrienden aan tafel. 
Hij nam brood in zijn handen en sprak een dankgebed uit. 
Toen deelde Hij het brood aan hen uit en zei: 
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Neemt en eet hiervan, jullie allen, want dit is mijn Lichaam, 
dat voor jullie gegeven wordt.

Daarna nam Jezus de beker wijn; 
Hij zegende die, Hij liet hem rondgaan en zei: 
“Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende Verbond. 
Dit is mijn Bloed dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. 
Doe dit om aan Mij te denken” .
Dit is het geheim van ons geloof.

Allen: Jezus is voor ons gestorven.
Jezus is voor ons verrezen.
Jezus Christus, naar U zien wij uit.

Pastor: God, onze Vader, we zijn hier om te doen wat Jezus heeft gezegd.
Geef ons uw heilige Geest om ons daarbij te helpen. 
U nodigt ons uit aan deze tafel. 
Als wij hier samen zijn en de communie ontvangen, leeft Jezus in ons hart. 
Wij bidden U voor mensen, 
die het moeilijk hebben en bedroefd zijn,
voor alle mensen die in Jezus geloven,
voor alle mensen op aarde. 
Wij bidden voor mensen die gestorven zijn: laat die bij U vrede vinden. 
Dit vragen we U samen met Jezus, uw Zoon. Daarom zeggen wij: 

Allen: 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

Eucharistisch gebed 3
Prefatie:
God, onze Vader, Gij brengt ons hier samen. Wij staan hier voor U om U te danken en samen te zingen. 
Zo zeggen wij U dat wij U bewonderen. Er is zoveel moois in de wereld. Wij zijn heel blij dat U ons dat 
allemaal geeft. Wij danken voor het licht van deze dag en het Woord dat Gij ons geeft. We danken U 
voor onze aarde en de mensen die er wonen. Wij danken voor het leven  dat komt uit uw hand. U houdt 
van ons en onze wereld is uw wonder.  Daarom zingen/zeggen we samen:
Allen: Heilige Vader, goede God, wij danken u alles wat er leeft. Hosanna in den hoge. 
(notenbalken erbij)

God onze Vader, Gij zorgt voor alle mensen en Gij wilt dicht bij ons zijn. 
Gij hebt Jezus naar ons gezonden. 
Hij is op aarde gekomen om zieken te genezen en vergiffenis te schenken. 
Hij heeft ons lasten op zich genomen. 
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Zo heeft Hij uw liefde laten zien: de kinderen liet Hij bij zich komen en Hij zegende hen. 
Daarom zingen/zeggen wij U:
Heilige Vader, goede God, wij danken U voor Jezus, onze Heer. Hosanna in den hoge. 

Zoals wij hier samen zijn in deze kerk, zijn wij niet alleen. 
Overal ter wereld komen mensen samen in uw  Naam. 
Met al die mensen bidden wij tot U, met onze Paus Benedictus en onze bisschop Johannes. 
Wij bidden ook samen met de heiligen in de hemel, met de heilige Maria en de heilige N. 
Samen met hen bidden wij U en zingen/zeggen:
Heilige Vader, goede God, wij danken U met heel uw heil'ge kerk. Hosanna in den hoge. 

God, heilige Vader, wij laten hier zien hoe dankbaar wij U zijn. 
Daarom hebben wij dit brood meegebracht en deze wijn. 
Laat zij voor ons worden het lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
We geven aan U wat wij van U gekregen hebben.

Op de avond, vlak voordat hij zou sterven, 
zat Jezus met zijn apostelen aan tafel. 
Hij heeft het brood genomen dat er stond. 
Hij dankte en zegende U. 
Toen heeft Hij het brood verdeeld en aan zijn vrienden gegeven. 
Hij zei: “Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Aan het einde van de maaltijd nam Hij een beker wijn. 
Hij dankt en zegende U weer. 
Hij liet de beker rondgaan bij zijn vrienden en zei: 
“ Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
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want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. 
Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om mij te gedenken.”
Dit is het geheim van ons geloof.

Heilige Vader, goede God, wij danken u voor Jezus, onze Heer, die wij vol hoop verwachten.

Wat Jezus ons gezegd heeft, dat doen wij nu in deze viering. 
Wij verkondigen zijn dood en verrijzenis. 
Wij bieden U het brood dat leven geeft en de beker die vreugde schenkt. 
Zo volgen wij Jezus op weg naar U, onze Vader en worden wij uw kinderen. 
Uw Geest maakt ons tot broeders en zusters van elkaar en van alle mensen.

U vergeet niemand. 
Daarom bidden wij U voor de mensen van wie wij houden. 
Denk vooral aan hen die lijden en verdriet hebben....
Denk ook aan allen die gestorven zijn...
Zo zijn wij met al uw mensen verbonden in de Naam van Jezus.  
En daarom zingen/zeggen wij:
Heilige Vader, goede God, wij danken u voor Jezus, 
onze Heer, die wij vol hoop verwachten.
Amen

Eucharistisch Gebed 4 (voor paastijd en eerste communie)

Wij danken U, God.
Alle leven komt uit uw hand. U gaf het ons en ziet ons graag gelukkig. 
Daarom hebt U Jezus uit de dood gered. Als eerste van ons allen gaf U Hem nieuw leven. 
Zo hebt U ook aan ons beloofd: een leven zonder einde, zonder pijn en zonder tranen.
Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. 
Wij danken U hiervoor.  Samen met alle mensen die in U geloven,  met alle heiligen en engelen zingen 
wij U toe:
Allen: Goede God, wij loven U.

Goede God, wij danken U.

Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. 
Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.
Hij kwam in de wereld, om mensen dichter bij U en bij elkaar te brengen. 
Hij heeft onze ogen en onze oren geopend 
en ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar, 
kinderen van U, onze Vader.

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze éne tafel 
om te doen wat Hij heeft voorgedaan. 
Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, 
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zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.

Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, 
was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. 
Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en 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, 
Hij dankte U, gaf hem 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.” 
Daarna zei Hij tot hen: “Blijft dit doen om Mij te gedenken.”
Allen: Goede God, wij loven U.

Goede God, wij danken U.

Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons. 
Wij vieren zijn dood en verrijzenis en wij doen wat Hij ons heeft voorgedaan.
Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde samen met Jezus. 
Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven en daarom zeggen wij:
Allen: Goede God, wij loven U.

Goede God, wij danken U.

Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 
Als uw rijk gekomen is, zal Hij als onze Heer verschijnen. 
Dan zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.

Vader, U hebt ons uitgenodigd 
om hier aan deze tafel te eten van het Brood, het Lichaam van Christus.
Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk, 
zend uw heilige Geest
en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. 
Denk, Heer, aan paus N., aan onze bisschop N..
Help iedereen die Jezus wil volgen: laat hen vrede brengen aan alle mensen.
Laat de vreugde om de verrijzenis van Jezus leven in ons hart.
Help ons blijdschap brengen aan allen die leven in verdriet.

God, onze Vader, breng ons allen eens voorgoed thuis bij U 
samen met Maria, zijn moeder, en met alle heiligen. 
Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn. 

Allen: 
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
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Uitnodiging tot de Communie
De uitnodiging tot de Communie wordt uitgesproken door de voorganger.
Deze nodigt iedereen uit.
Diegene die niet de Communie willen of kunnen ontvangen, kunnen wel mee naar voren komen om een 
zegen te ontvangen van pastor of lector. De voorganger kan deze mensen en kinderen uitdrukkelijk 
uitnodigen  naar voren te komen met een gebaar, zodat lector en pastor duidelijk zien wie niet de 
communie wil/kan ontvangen. Dit gebaar zou bijvoorbeeld gekruiste armen voor de borst of gevouwen 
handen kunnen zijn.

uitnodiging tot de Communie:
de klassieke formule, die altijd gebruikt kan worden in eucharistievieringen, is:
Voorganger: Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

maar spreek en ik zal gezond worden.

Tijdens de communie
Voorganger: Lichaam van Christus
Allen: Amen

In Communievieringen:
Voorganger: [de voorganger kan de uitnodiging tot de Communie met eigen woorden inleiden]
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt

Amen
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Communiedankgebeden tijdens Communievieringen

Communiedankgebed 1
God, schepper van al wat bestaat, 
van al wat leeft en ademhaalt.
Wij danken U.
Wat U zegt, maakt ons sterk.
Wat U ons aanreikt, geeft ons leven.
Door wat Jezus ons heeft voorgedaan, zien wij wie U voor ons bent 
en dat Gij van alle mensen houdt.
Jezus heeft zichzelf gegeven aan ons 
en dit brood dat wij met elkaar delen geeft ons de kracht van Jezus;
Zo ontvangen wij Uw zegen. 
Daarom zingen/zeggen wij:
allen: Halleluja, Hallelujah, Hallelujah

Jezus leefde midden onder ons.
Hij groeide op, leerde van zijn ouders en van de mensen om hem heen. 
Hij leerde vertrouwen op U, zijn Vader in de hemel.
Zo wees Hij ook ons de weg naar U toe.
Ook toen het in zijn leven moeilijk werd, bleef Hij op U vertrouwen.
In het brood dat Hij deelde met zijn vrienden, 
kunnen wij dat zien: voordat Hij ging sterven legde Hij zijn hele leven in uw hand.
Daarom zingen/zeggen wij:
allen: Halleluja, Halleluja, Halleluja.   

Nu wij gegeten hebben van dit brood, dat Jezus ons geeft,
vragen wij dat ons geloof sterk is
en dat wij kunnen zijn zoals Jezus:
vergevingsgezind, liefdevol, behulpzaam, uit op vrede.
Dit brood verbindt ons met Jezus en met elkaar. 
Zoals Hij het aan ons vroeg, zorgen we ook voor hen die het moeilijk hebben, 
die liefde en aandacht missen.
Daarom zingen/zeggen wij: 
allen: Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Vuur ons aan om goed te zorgen voor de aarde:
de planten, de dieren en alle mensen met wie wij samen zijn.
Laat ons mensen zijn die vrede brengen daar waar we wonen, spelen en werken.
Want zo wilt Gij dat wij met elkaar omgaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan. 
Amen.
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Communiedankgebed 2
Heer onze God, altijd bent U bij ons,
Vanaf het allereerste begin houdt U van alle mensen.
U hebt het Joodse volk geleid door de woestijn,
met woorden van wijsheid en met uw helpende hand.
Zo zorgt U met liefde voor heel uw schepping.
Allen: wij zegenen U omdat U goed bent en trouw.

Toen zij honger kregen in de woestijn 
hebt u hen manna te eten gegeven.
Zo kregen zij kracht om verder te gaan.
Ook wij hebben uw brood ontvangen,
het brood dat Jezus met zijn vrienden heeft gedeeld.
Dit brood geeft dat ons hoop en geloof 
en maakt ons sterk om onze weg door het leven te gaan.
Allen: wij zegenen U omdat U goed bent en trouw.

Zie ons hier samen in de kerk, grote en kleine mensen,
blije en verdrietige mensen.
Wij geloven dat U in ons midden bent, 
omdat Jezus uit de dood is opgestaan.
Laat zijn Geest ons maken tot mensen van vrede en van vrijheid.
De wereld kan niet zonder uw genezende kracht.
Allen: wij zegen U omdat U goed bent en trouw.

Communiedankgebed 3
Heilige God, als we om ons heen kijken in onze wereld zien we dat niet alles goed is.
Kinderen zwerven rond zonder thuis;
gezinnen zijn op de vlucht voor oorlog en honger.
We zien mensen die met elkaar vechten.
We zien rijke mensen en we zien arme mensen.
Allen: God, wij danken U dat U licht bent in het duister.

Maar er is hoop!
We zien ook mensen die elkaar een hand reiken.
Die vrede brengen, die anderen overeind helpen,
Die putten slaan in de woestijn, die huizen bouwen voor daklozen
die vluchtelingen opnemen, die een teken van leven en medeleven sturen aan mensen in nood.
Allen: God, wij danken U dat U licht bent in het duister.
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Vandaag danken wij U voor hen.
Want zij brengen uw licht in het duister.
Uw goedheid maken zij zichtbaar.
U bezielt hen met uw Geest.
Raak ook ons met uw licht.
Zet ons aan om te doen zoals de profeten en de heiligen, 
zoals allen die opstaan tegen het kwaad en ons de weg wijzen.
Laat ons worden als Jezus, uw licht in deze wereld.
Die ons samen heeft gebracht rond deze tafel.  
Allen: God, wij danken U dat U licht bent in het duister.

Heilige God, wij danken U dat Jezus onze weg verlicht. 
Laat het brood dat wij hebben gedeeld onze hoop op een betere wereld voeden 
en ons sterk maken als het tegen zit.
Want soms lijkt het kwaad sterker dan het goede.
En het duister groter dan het licht.
Laat ons uitzien naar uw Rijk van liefde en vrede, 
dat we hier en nu al met dit brood hebben gevierd
en dat eens voorgoed zal komen.
Allen: God, wij danken U dat U licht bent in het duister.

Communiedankgebed 4
Heilige God, overal ter wereld verlangen mensen 
naar veiligheid en bescherming,
naar vrede en saamhorigheid.
Samen zijn we in uw huis rond deze tafel van Jezus uw Zoon.
In het brood dat we hebben ontvangen komt U in ons leven
en geeft u ons vertrouwen en geborgenheid.
Allen: Uw brood schenkt ons leven in overvloed.

Wij weten dat wij zelf tekort schieten,
We geven te weinig liefde, hebben niet genoeg vertrouwen.  
We kiezen soms voor onszelf ten koste van een ander.
Help ons om uw droom met ons en onze wereld waar te maken.
Allen: Uw brood schenkt ons leven in overvloed.

Rond deze tafel delen wij in uw liefde
en krijgen we kracht om met elkaar te werken aan uw en onze droom.
Dan kunnen we samen met U en met elkaar groeien in vertrouwen,
dan kunnen we bergen verzetten.
Allen: Uw brood schenkt ons leven in overvloed.

De kracht van dit heilig brood vervult ons met de Geest van Jezus
Hij helpt ons te geloven, dat liefde machtiger is dan haat, 
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dat leven sterker is dan de dood.
Hij wakkert de droom in ons aan, dat het eens waar zal zijn: 
brood en vrede voor alle mensen.
Allen: Uw brood schenkt ons leven in overvloed.
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Slotgebeden (tijdens eucharistieviering)
Een slotgebed markeert de overgang tussen de viering en het leven van alle dag.
Het thema van de viering kan hernomen worden. We vragen God om ons te helpen om te realiseren wat 
we in de kerk hebben gevierd.
Ook slotgebed is kort en krachtig. 
Het slotgebed wordt besloten met Amen door de mensen in de kerk.
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Suggesties voor gebeden

Suggesties voor Openingsgebeden
Stralende ogen

P: Goede God, U kent ieder mens over de hele wereld bij de naam.
U houdt van mensen zoals ze zijn. 
Van de stralende ogen en de lieve lach, 
Van de spelende handen, hun vreugde en verdriet. 
Maar ook van hun goede en minder goede kanten. 
God, blijf ons zo zegenen en laat ons met vertrouwen verder gaan op de weg die voor ons ligt. 

A: Amen. 

Mensen die van elkaar houden
P: God, mensen houden van elkaar, dat is heel fijn. 

Vriendschappen tussen man en vrouw, tussen vrienden en vriendinnen. 
Liefde tussen ouders en kinderen. 
Zo wordt U zichtbaar voor ons.
Blijf zo altijd bij ons, vandaag en altijd. Amen. 

Uw kerk bijeen
P: Lieve God, dank U dat wij in de kerk mogen samenkomen. 

Wij horen hier uw woorden en we zingen van uw goedheid.
Help ons om naar die woorden te luisteren
en dat wij er betere mensen door worden.
Amen.

Wie is Jezus?
P: Goede God, we horen verhalen over Jezus.

Hij wijst een weg van vrede en liefde. 
We vragen U dat wij Hem steeds beter begrijpen.
Help ons om hem te volgen op die weg.

A: Amen.

Blinkende Ster van Betlehem! (kerstavond)
P: God van Licht, wij danken U voor ons samenkomen onder 't sterren blinken! 

Het verhaal van Uw Zoon die ons redt van alle duisternis vertellen wij hier aan elkaar verder.
Wilt U ons hart openen voor die blijde Boodschap van vrede op aarde? 
Kom onder ons wonen, dat Uw lied zal klinken voor Bethlehem en voor ons hier. 
Amen.
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naamgeving, bijv. presentatieviering
P: God van de Schepping, wij danken U voor al wat leeft.

De namen van alle mensen staan geschreven in de palm van uw hand. 
Met namen kunnen we elkaar roepen.
Vandaag noemen wij de namen van de communicanten. 
God, wilt U naar ons luisteren als wij tot U bidden? 
Amen.

Op vakantie gaan.
P: Goede God. Het is nu bijna vakantie. 

Wij danken U voor het afgelopen jaar.
In onze vakantiekoffer nemen wij niet alleen speelgoed en kleding mee,
maar ook liefde, vrede, plezier.
Wilt U met ons mee reizen en voor ons zorgen onderweg? 
Amen.
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Suggesties voor Voorbede 
Heer wij bidden voor alle mensen die ziek zijn, 
thuis of opgenomen in het ziekenhuis, 
dat zij sterk zijn om hun ziekte te dragen. 
Laat ons bidden....

Heer, wij bidden dat alle mensen die gestorven zijn nu bij U mogen zijn. 
Wij noemen hun namen, …...... en ieder van ons denkt aan eigen familie en vrienden. 
Laat ons bidden…..

Lieve God, het is in de wereld onrustig. 
Overal oorlogen en ruzies. 
Kinderen die geen huis hebben. 
Wij bidden voor hen en vragen U: 
wilt U ons helpen om de vrede te bewaren? 
Laat ons bidden….. 

Barmhartige God, wij genieten van de zon en de bloemen.
Van wat wij eten en drinken. 
Van alles wat er leeft en adem haalt. 
Wij bidden U: 
Wilt U ons helpen om de natuur mooi te houden en ervan te blijven genieten? 
Laat ons bidden…. 

Goede God,
Wij bidden hier samen voor de eerste communicanten. 
Ze zeggen ja tegen de vriendschap met Jezus. 
Jezus geeft zichzelf in het heilig brood. 
Wilt U de communicanten zegenen 
vandaag op deze feestdag? 
Laat ons bidden…. 

Heer wij willen bidden voor alle mensen zonder dak boven hun hoofd,
voor alle arme mensen, 
voor alle zwervers, groot en klein 
voor alle mensen die alleen zijn.
Laat er mensen komen die voor hen zorgen
en geef hen een teken van uw liefde.
Laten wij bidden… 

Heer wij bidden voor onszelf, 
in een moment van stilte leg ik U voor 
wat mij het meest bezig houdt vandaag,….
Laat ons bidden.. 
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Suggesties voor Slotgebeden
Mooie wereld 
P: Barmhartige God, wij hebben gevierd dat U de wereld zo mooi gemaakt hebt.

Voor de dieren, de planten, de bloemen en de mensen. 
Wij danken U voor Uw blijvende zorg voor ons. 
Samen met Jezus Christus onze Heer,  
Tot in eeuwigheid. Amen. 

Vriendschap.
P: God, Vader in de hemel. Het was goed hier bij elkaar te zijn. 

We hebben samen gevierd dat U bij ons bent. 
U vraagt ons om met Jezus samen op pad te gaan. 
Wij bidden U, geef ons kracht om met elkaar in liefde en vriendschap te leven. 
Samen met Jezus Christus, Uw Zoon. 
Amen. 

 
Doen wat moet.
P: God, in dit uur hebben wij U gedankt, wij hebben gedeeld en gebeden. 

Wij hebben er over nagedacht hoe belangrijk het is af en toe tijd te nemen voor jezelf en voor 
elkaar. Help ons ook in de komende week de tijd te nemen voor dat wat echt belangrijk is; onze 
vriendschap voor elkaar en Uw liefde voor ons. 
Amen.

Fijn.
P: Goede God, het was weer fijn deze morgen hier te zijn. 

U heeft ons laten zien dat echt leven delen is, met zo velen. 
A: Wij weten dat het kan. Met Uw hulp kunnen we meer dan we zelf denken. 

Laten we dan weg gaan van hier met de wens van liefde in ons hart. 
Dan zal de wereld vast beter worden. 
Geef ons daartoe Uw zegen. 
Door Jezus Christus onze Heer.  Amen.
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