
1 

Leven door Hem 
zoals ik doe… 

 
 

Dankviering 

 

E.H. Pol DREELINCK 

 

 

Zondag 19 augustus 2018 
 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Intredelied: God heet ons welkom (strofe 3,5,6,7) 

God heet ons welkom in zijn huis,  

God nodigt allen op dit feest.  

Viert samen vreugdevol deze dag, alleluia. 

Jubel van vreugde voor de Heer,  

zing blij voor God, want Hij is goed.  

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Refrein. 

Kom naar de maaltijd van de Heer,  

Hij nodigt allen op dit feest. 

Eet van het brood dat leven geeft. Refrein. 

Zo gij de gave Gods erkent en  

in zijn liefde ook gelooft, 

dan is geen vrees meer in uw hart. Refrein. 

 

 Dat Jezus Christus ons bewaart 

 één in zijn lichaam en zijn geest, 

 wij die nu eten van dit brood. Refrein. 

 

Welkom en begroeting 

 

 

Moment van inkeer   (ZJ 1c) 
 

Voorzang: Laten wij roepen tot God onze Heer, 

                dat Hij van kracht is en ons doet zingen, 

                Hij is de God die ons zal redden: 

                Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 

Allen: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 
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Voorzang: Laten wij roepen in zijn poorten, 

                dat Hij zijn huis van genade opent; 

                Hij doet gebroken mensen weer opstaan: 

                Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 

Allen: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 

 

Voorzang: Laten wij roepen voor zijn aanschijn, 

                dat over ons zijn heil mag komen 

                op deze dag die Hij heeft gemaakt. 

                Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 

Allen: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 

 
 
Eer aan God: Alle eer en alle glorie   (ZJ 767) 
 

Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan!  

Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 
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Openingsgebed 

 

V. Heer, God, tot alle volken richt Gij uw uitnodiging. 

Gij bereidt voor hen het gastmaal van brood en wijn, 

begin van eeuwig leven. 

A. Geef ons het geloof om op uw roepstem in te gaan, 

leer ons beseffen 

dat Gij ons in deze eucharistie uw eigen leven meedeelt. 

Dan zal ons leven van alle dagen 

een lofzang worden, U ter eer. 

Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon  

die met U leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

 

Eerste lezing   [Ef. 5, 15-20] 

Zing en speel voor de Heer. 

 

Tussenzang: Mens voor de mensen zijn   (ZJ 509, 1-5-7) 

Mens voor de mensen zijn, Herder als God, 

trooster voor groot en klein, zo lief als God. 

God roept zijn mensen, 

Hij roept ze bij naam, 

opdat zij toegewijd zijn wegen gaan. 

Mens voor de mensen zijn, Herder als God, 

trooster voor groot en klein, zo lief als God. 

Genade zaait Hij als zaad in hun hart, 

zijn Geest vernieuwt de tijd  

en heelt de smart. 

Mens voor de mensen zijn, Herder als God, 

trooster voor groot en klein, zo lief als God. 
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Klein met de kleinen zijn, 

vriend onverwacht, 

niet op zichzelf maar op and'ren bedacht. 

Mens voor de mensen zijn, Herder als God, 

trooster voor groot en klein, zo lief als God. 

Zieken omarmen, 

hun tranen verstaan, 

met hen de kruisweg ten einde toe gaan. 

Mens voor de mensen zijn, Herder als God, 

trooster voor groot en klein, zo lief als God. 

Gods woorden 

spreken aanstekelijk echt, 

zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. 

Mens voor de mensen zijn, Herder als God, 

trooster voor groot en klein, zo lief als God. 

Van God gezonden,  

deemoedig en vrij, 

teken van vrede zijn zo trouw als Hij. 

Mens voor de mensen zijn, Herder als God, 

trooster voor groot en klein, zo lief als God. 

Evangelie  [Joh. 6, 51-58] 

Jezus bied zichzelf aan als spijs en drank. Hij geeft zijn leven weg 
ten bate van het leven van de wereld. 
 

Acclamatie  (ZJ 4 e) 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

Ik ben de goede herder.  

Ik ken mijn schapen en de mijnen kennen Mij. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
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Homilie 

 

 

Geloofsbelijdenis: Ik geloof    (ZJ 9D) 

Allen: 

Ik geloof in God de Vader, onze Vader, onze Heer. 

Die de hemel en de aarde, die ook mij geschapen heeft. 

Ik geloof in God de Vader, Hem zij glorie, lof en eer. 

Mannen: 

Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God en mensenzoon. 

Die verrezen uit de doden, ons bevrijdt uit alle dood. 

Ik geloof in Jezus Christus: levend Woord en levend Brood. 

Vrouwen: 

Ik geloof dat God door Jezus ons Zijn Geest gezonden heeft, 

die ons vreugde, licht en warmte, die ons kracht en liefde geeft. 

Ik geloof in God de Helper: Geest die levend in mij leeft. 

Allen: 

Ik geloof dat God Zijn liefde voort laat leven in Zijn Kerk. 

Wereldwijd werkt Zijn genade in elk dienend mensenwerk. 

Ik geloof dat ik ook Kerk ben, door de doop daartoe gemerkt. 

 

Voorbeden: Groter dan ons hart  (Lied) 

 

Refrein: Omdat Gij het zijt 

groter dan ons hart 

die mij hebt gezien 

eer ik werd geboren. 

 



8 

Offerandelied: Lieve vrouwke, ik kom niet om te bidden 

Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden,  

maar om een poos bij U te zijn, 

ik heb U niets te geven,  

niets te vragen, deze dag. 

Ik bezit alleen de grote vreugde  

dat ik U bekijken mag. (2x) 

Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken,  

maar om een poos bij U te zijn,  

ik heb U niets te zeggen,  

niets te vragen, deze dag. 

Maar bewaar voor mij de grote vreugde  

dat ik bij U blijven mag. (2x) 

Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen,  

maar om een poos bij U te zijn,  

ik heb U niets te bieden,  

niets te vragen, deze dag. 

Laat voor mij alleen de grote vreugde  

als ik Moeder zeggen mag. (2x) 

 

Omhaling 

 
Gebed over de gaven  

 
A. Heer, aanvaard onze gaven voor deze eucharistie, 

waarin een wonderbare uitwisseling plaats vindt. 

Als wij U aanbieden wat Gij gegeven hebt 

mogen wij Uzelf ontvangen. 

Door Christus onze Heer. 
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Eucharistisch gebed 

 
De Heer zal bij U zijn. 

De Heer zal U bewaren. 

Verhef uw hart. 

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

U danken wij , Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en 

genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, 

maar vooral in deze tijd bezingen wij U.  

Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht.  

Wat oud was is tenietgedaan; wat neerlag is tot nieuw leven 

opgericht: in Christus is ons leven geheel en al hersteld.  

Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen, 

vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten 

die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:  

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God van alle leven, die aarde vol 

van hemel maakt: Hij is het hart van ons bestaan. 

Heilig, heilig, heilig de Heer. Gezegend die komt in zijn Naam, 

de Mens die recht en vrede doet: Hosanna, Gods wil is wel 

gedaan. (ZJ 13b) 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons 

tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw 

Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen 

te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit 

willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze 

last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn 

wij U dank verschuldigd om Hem.  
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Wij brengen U onze dank door Jezus uw Zoon.  

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 

kracht van uw Heilige Geest; dat zij voor ons het lichaam en bloed 

worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.  

- Instellingswoorden - 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 

wederkeert, dat Gij verrezen zijt.  

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 

onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 

verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 

aan, Laten wij dankbaar zijn om ons samenzijn. Wij mochten Jezus in 

de eucharistie ontmoeten. Hij, teken van Gods liefde voor elk van 

ons. Zend, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw Heilige 

Geest.  

Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 

vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest 

en breng ons elkaar nabij.  

Wij erkennen uw goedheid door Jezus uw Zoon.  

 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 

Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 

wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze 

bisschop Luc en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt 

aangesteld.  

Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats 

innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons 

zijn heengegaan.  

Wij vragen om uw barmhartigheid door Jezus uw Zoon.  
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Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de 

Heer, met de Heilige Jozef, met de apostelen, de H. Paulus, al uw 

heiligen, bijzonder de H. Martinus, onze patroonheilige; samen ook 

met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 

vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en 

brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.  

Door Hem en met Hem en in Hem, Amen, 

zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, Amen. 

in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 

Onze Vader – Wees Gegroet – Vredeswens 

 
Lam Gods -Vrede voor alle mensen (ZJ 704, 1-2-3) 

Vrede voor alle mensen  

de vrede van de Heer, 

vrede voor u, voor mij, voor ons, 

de vrede van de Heer. 

Jezus brengt vrede, voorbij het verleden, 

voorbij alle pijn, het zal vrede zijn. 

Vrede voor alle mensen 

de vrede van de Heer, 

vrede voor u, voor mij, voor ons, 

de vrede van de Heer. 

Communie  

 

Communielied: Heer, U bent mijn leven (strofe 1 en 2) 
 

Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 

Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
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Uw woord is mijn pad, de weg waarop ik ga, 

zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 

En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 

Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

en in Uw vergeving leef ik nu. 

 
Bezinning: Kleine man 

 

L. De priester is een kleine man, 

 en wat verloren in de stad der mensen, 

 een buitenstaander in het dolle leven, 

een randfiguur in ’t groot gedoe 

van villawijken en reusachtige projecten. 

Voor velen is zijn liedje uitgespeeld 

en zal hij nooit meer aan de touwtjes trekken 

in ’t spel der mensen.  

De priester is een kleine man. 

Als mensen in verdriet bij Hem hun toevlucht zoeken, 

dan voelt hij zelf de grote pijn 

en niets van deernis. 

En als zij vragen: “Zeg mij toch waarom?” 

dan moet hij, stom, het antwoord schuldig blijven en  

fluistert hij, verweest, de naam van God 

en spreekt hij, aarzelend, van blind vertrouwen.  

 De priester is een kleine man. 

 Hij draagt als ieder mens 

 de last van zondeschuld, 

 van ongeduld, begeren, 
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 van ontrouw en verraad. 

 Het kleeft op hem: hij is een kleine man 

 gegroeid uit kleine mensen. 

God heeft die kleine man gewild, geraakt  

en voor altijd getekend. 

Hij heeft hem tot een vlam gemaakt, 

een kleine vlam 

waarin zijn vuur moet blijven branden… 

Of hij de mensen goed te woord kan staan, 

Of hij een grote menigte kan boeien, 

Of hij de echte raadsman is… wat zal het maken? 

 Als hij maar, na zijn woord, 

 God zelf aan ’t woord wil laten 

 en knielt en luistert en durft zeggen: “Amen”. 

 Dan is hij weer de kleine vlam 

 in donk’re nacht, het teken 

 dat God zijn mensen niet vergeten is. 

Gelukkig, kleine man, 

gij moet niet groter worden. 

Want als gij groter wordt, 

zal God in u veel kleiner worden. 

Alleen maar blijven branden, 

laat uw vuur niet doven. 

Zo kan God met u 

een andere vlam ontsteken 

Hij is het, die vuur bracht op de wereld, 

en wat verlangt Hij anders  

dan dat het branden zou, in elke eeuw. 

       M. Verhulst. 

 

Lied: Heer, U bent mijn leven   (strofe 3) 
Vader van het leven, ik geloof in U. 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 

Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, 
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U die via duizend wegen ons hier samenbracht. 

En op duizend wegen zendt U ons weer uit 

om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 

Slotgebed 

 

V. Heer, Gij hebt voor ons een overvloedige maaltijd bereid; 

brood van eeuwig leven hebt Gij ons geschonken. 

Wij danken U voor deze gaven en vragen U: 

A. Laat alles wat wij doen, een lofzang zijn voor U. 

Door Christus onze Heer. 

 

Zending en zegen 

 

Slotlied: Dank, Dankt nu allen God   (ZJ 585) 

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 

  

Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 

Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 

is hier en overal een helper die bevrijdt. 

Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
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Dank, voor het aanwezig zijn! 
voor het meevieren! 
 
 

       Neem dit boekje mee, als aandenken en tot bemoediging 
                                   voor het Christen-zijn naar de toekomst. 
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Priester zijn 
is telkens opnieuw kiezen 
met een blij hart 
wat God wil 
en met een klein hart 
volhouden de mens te dienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van harte welkom op de receptie in het Sint-Paulusinstituut. 
 


