Groot Dankgebed
Priester :
De Heer zal bij U zijn.
Allen :
De Heer zal U bewaren.
Priester :
Verhef Uw hart.
Allen :
We zijn met ons hart bij de Heer.
Priester :
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen :
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Priester :
Wij danken U voor zoveel mooie dingen. Elke morgen wordt het weer licht. We kunnen
genieten van de zon,
de lucht, de bloemen en de bomen.
Kind :
Dank je wel, mama en papa, om je vertellen en je luisteren, om je spelen en meedoen,
om je knutselen en zingen samen met mij.
Ouder 1:
Dank je wel, lief kind, om je blij en vrolijk zijn, om je grote lach en je kleine traan, om de
vreugde die we samen beleven,
om ons samen gelukkig zijn.
Ouder 2:
Heer, wij danken U voor onze kinderen die lachen en spelen, die avonturen beleven en nieuwe
dingen ontdekken,
die delen en plannen maken voor een betere wereld.
Priester :
Vooral voor Jezus danken wij U, Hij had een eigen manier van leven. God noemde Hij Vader,
de mensen broer en zus. Hij vertelde over de vogels in de lucht en de bloemen op het veld,
over druiven en wijngaarden, over graan en brood, over delen wat je hebt, fouten vergeven en
verdraagzaam zijn. Samen met zovele mensen die in Jezus geloven willen wij U prijzen en U
loven met woorden.

Tafelgebed
Kinderen :
Vader in de hemel, wij danken je voor al wat leeft. Kom bij ons en zegen alle mensen.
Priester :
Samen rond de tafel, zoals thuis in ons gezin, danken wij U, Vader.
Brood en wijn op een tafel, het doet denken aan mensen die samen zitten en die aan elkaar
vertellen over hun vreugde en zorgen.

Brood en wijn op een tafel, het doet denken aan ophouden met werken, aan feestvieren en
danken. Ook wij willen danken.
Op het laatste avondmaal toen Jezus aan tafel ging met zijn apostelen om het paasmaal te
vieren, nam Hij brood in zijn handen, zegende het en dankte God, zijn Vader, en gaf het aan
zijn leerlingen met de woorden :
Neem en eet, want dit is Mijn Lichaam, dit is Mijn Leven gebroken en gegeven voor jullie en
voor alle mensen.
Op het einde van het paasmaal nam Hij ook de beker met wijn, zegende de beker en dankte
God, zijn Vader, en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden
Neem en drink uit deze beker, want dit is de beker van het nieuwe verbond tussen God en de
mens, dit is Mijn Leven, dit is Mijn Bloed, vergoten tot vergeving van de zonden. Hij voegde
er nog aan toe : Blijf samenkomen, eten van het brood en drinken uit de beker, maar doe het
in mijn herinnering en gedachtenis.
Priester :
Wij bidden tot God.
Kinderen :
Jezus wij geloven dat Je gestorven bent en terug leeft. Wij wachten op U.
Priester :
Jezus leert ons hoe wij kunnen delen met elkaar zodat er voor iedereen voldoende is. Hij
heeft ons voorgedaan hoe we kunnen helpen en troosten. Hij heeft ons getoond hoe we
anderen kunnen gelukkig maken. Als wij nu het brood breken en het delen met elkaar leeft
Hij midden onder ons. Amen.

Onze Vader
Priester :
Wanneer wij samen tot de Vader bidden,
vragen wij om een nieuwe wereld.
Een wereld waarin delen wonderen doet,
bidden wij dan tot de Vader met de woorden
die Jezus ons heeft geleerd :
Kinderen zeggen :
Onze Vader die in de hemelen zijt,
geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden.
Gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens - Lam Gods

Priester :
Verlos ons Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze
dagen, dat wij gesteund door Uw barmhartigheid vrij
mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle onrust,
hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias,
Uw Zoon.
Allen :
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Priester :
De vrede des Heren zij altijd met U.
Allen :
En met Uw Geest.
Priester :
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen :
Ontferm U over ons.
Priester :
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen :
Ontferm U over ons
Priester :
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
Allen :
Geef ons de vrede.

