Grote dankgebed
Pr

De Heer zal bij U zijn.

Samen

De Heer zal ons bewaren.

Pr

Verheft uw hart.

Samen

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Pr

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Samen

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Pr

U hoort en ziet ons
grote en kleine mensen,
blij met elkaar
blij vooral met de kinderen
die vandaag voor het eerst
samen met ons aan tafel gaan.
Wij danken U voor ons leven
en vooral om dit samenzijn.

Samen

Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt,
omdat Gij onze Vader zijt, nu en altijd.

Ouder

God, onze Vader,
Gij wilt heel dicht bij mensen zijn.
Daarom ook hebt Gij Jezus gezonden.
Hij is op aarde gekomen
en heeft aan allen uw liefde getoond.
Hij liet de kinderen bij zich komen
en nodigt hen uit aan uw tafel.

Pr

God, goede Vader,
omdat wij willen tonen hoe dankbaar wij U zijn,
hebben wij dit brood meegebracht,
en deze wijn.
Mogen zij, door de kracht van uw heilige Geest,
het Lichaam en het Bloed worden van Jezus,
uw Zoon en onze Heer.
Op de avond, vlak voor zijn sterven,
zat Jezus met zijn apostelen aan tafel.
Hij heeft van het brood genomen dat klaar stond,
en het gezegend in zijn gebed.
Daarna heeft Hij het brood verdeeld,
terwijl Hij zei:
Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is het lichaam,

dat voor u gegeven wordt.
Aan het einde van de maaltijd,
heeft Hij een beker met wijn genomen,
en weer dank gezegd.
Hij liet de beker rondgaan bij zijn vrienden
terwijl Hij zei:
Neem deze beker en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het altijddurende verbond.
Dit is mijn bloed,
dat voor u en alle mensen wordt vergoten,
tot vergeving van de zonden.
Hij zei toen ook nog:
Blijf dit doen om Mij te gedenken.
(Samen even stil zijn.)
Samen

Vandaag zijn wij ook hier samengekomen
om aan één tafel te eten,
om Jezus te ontvangen, die wil leven in ons hart.
Wij bidden U, schenk ons de goede Geest van Jezus,
om ook steeds het goede in elkaar te zien.
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.

Onze Vader
(De kinderen staan recht en geven elkaar de hand.)
Samen

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
Pr

Jezus heeft gezegd: "Vrede laat Ik jullie na,
vrede geef Ik jullie. Mijn vrede vervult jullie hart

en het hart van de mensen die met jullie samenleven."
Lied: Vrede voor alle mensen.
(De priester nodigt de aanwezigen uit elkaar de hand te geven.)

