Het grote dankgebed
Priester: De Heer zal bij U zijn.
Allen: De Heer zal U bewaren.
Priester: Verheft Uw hart.
Allen: We zijn met ons hart bij de Heer.
Priester: Brengen we dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Priester: Wij danken U, goede Vader, omdat wij helemaal mogen meedoen in deze
misviering. Wij danken U voor alles wat U ons geeft: voor het licht van de zon, voor de
bloemen en de bomen, de vogels die zingen, de vissen in het water, voor het huis waarin we
wonen.
Lied: Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt.
Omdat Gij onze Vader zijt, nu en altijd!
Priester: Dank U voor papa en mama die zoveel voor ons doen, die ons hebben laten dopen,
die ons over U vertellen.
Wij danken U omdat wij leren schrijven, lezen en rekenen. Wij danken U voor ons spel
en het plezier dat wij maken.
Lied: Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt.
Omdat Gij onze Vader zijt, nu en altijd!
Priester: Maar vandaag danken wij U vooral voor Jezus, Uw Zoon. Hij is het mooiste
geschenk van U aan ons. Hij leerde ons hoe wij goed kunnen zijn voor U en alle mensen.
Lied: Zie de zon... ( Elly en Rikkert )
( na het liedje staan we recht )
Leerkracht: Zoals de apostelen komen wij nu rond de tafel van de Heer.
Priester: Vader,
Gij houdt van ons en van alle mensen.
Wij mogen Uw kinderen zijn en Vader tot U zeggen.
Daarom houden wij ook van elkaar.
Als vrienden zijn wij hier samengekomen.
Zie, wij hebben brood en wijn op deze tafel gezet.
Wij vragen U:
Maak er door Uw Geest een H.Maaltijd van zodat wij door het eten van brood, Jezus,
Uw Zoon, ontvangen.
Zo was het immers ook op het laatste avondmaal, toen Hij, temidden van zijn
apostelen, brood nam in zijn handen, U dankte, Vader, het brak en onder Zijn
leerlingen verdeelde, terwijl Hij sprak:
NEEM EN EET HIERVAN, HET IS MIJN LICHAAM, DAT WELDRA VOOR U
WORDT GEGEVEN.
Na de maaltijd nam Jezus ook de beker in Zijn handen, dankte U nogmaals, gaf Hem
aan Zijn leerlingen, terwijl Hij zei:
NEEM EN DRINK HIERVAN GIJ ALLEN WANT DIT IS MIJN BLOED
WAARMEE IK HET NIEUW VERBOND MET U SLUIT: VOOR U EN

VOOR VELEN ZAL HET VERGOTEN WORDEN OM DE ZONDEN VAN DE
MENSEN TE VERGEVEN. BLIJF DIT DOEN OM AAN MIJ TE DENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Allen: Heer Jezus, wij...
( wij gaan neerzitten )
Priester: Dankbaar denken wij aan alles wat Jezus voor ons deed. Vooral danken wij U, om
het levend brood dat Hij ons geeft. Mogen wij door deze H.Maaltijd meer op Jezus gelijken
door onze goedheid en vriendelijkheid voor elkaar. Dit vragen wij U ook, voor de grote
familie van Uw kerk en voor alle mensen. In stilte denken wij ook even aan de mensen die
reeds gestorven zijn...
Vader, laat hen voor eeuwig bij U gelukkig leven. En maak ook ons blij en gelukkig met Uw
liefde. Dan zullen wij samen met Maria, de moeder van Jezus, de apostelen en met al Uw
goede vrienden voor altijd Uw kinderen zijn.
Vader, wij danken U en loven U door Jezus, samen met Hem en in Zijn Geest nu en altijd tot
in de eeuwigheid. Amen.
Leerkracht: Eens was Jezus op een stille plaats. Zijn leerlingen vroegen: Heer, leer ons
bidden. Jezus zei: Als je bidt, maak het stil in je hart en spreek met weinig woorden.
Priester: Laat ons nu samen bidden met die woorden die Jezus ons zelf geleerd heeft.
Onze Vader...

