VOORBEREIDING OP DE COMMUNIE

GEBED

Gij hebt gezegd:
Ik ben de goede Herder,
Ik geef mijn leven voor mijn schapen.
Heer, wij geloven in U.

WEGBRENGEN VAN HET EVANGELIARIUM
EN DE CIBORIE

Gij hebt gezegd:
Wie tot Mij komt,
zal geen honger meer krijgen.
Heer, wij hopen op U.

WEGZENDING

Gij hebt gezegd:
Wie van dit brood eet,
zal leven in eeuwigheid.
Heer, wij hebben U lief.
Zalig zijn wij
nu wij genodigd worden aan uw maaltijd.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der
wereld.
Heer, ik ben niet waardig
dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
COMMUNIE
STILLE BEZINNING OM DANK TE ZEGGEN
LIED

MEDEDELINGEN EN OPROEPEN

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.
Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

Wij
vieren
de
zondag
Woord- en communiedienst
in het Bisdom Antwerpen

Over de Woord- en communiedienst

PROCESSIE MET HET EVANGELIARIUM
EN DE CIBORIE

Uit: Een houtskoolvuur met vis erop en brood.
Visietekst van en voor het Bisdom Antwerpen (2012):

BEGROETING

‘De eucharistieviering op zondag is het middelpunt
van het kerkelijke leven. Alle andere gebedsvormen
draaien in een baan rond de eucharistie, zoals
planeten rond de zon.’

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.

‘Iedere gelovige moet op zondag kunnen deelnemen
aan een eucharistieviering op redelijke afstand,
hetzij in de eigen parochiekerk hetzij in de
zondagskerk van de omgeving.’
‘Waar de eucharistie niet haalbaar is, kan in de
eigen parochiekerk een gebedsdienst plaatsvinden,
al of niet met uitreiking van de communie. Beide
vieringen, eucharistie en gebedsdienst, staan echter
niet los van elkaar. Hun verbinding mag duidelijker
uit de verf komen.’

Dat de God van hoop
ons vervult met vreugde in de heilige Geest
en ons verzamelt in één lichaam.
Gezegend zij de Heer, nu en altijd.
LIED
GEBEDSINTENTIES
EERSTE LEZING
ANTWOORDPSALM

GELOOFSBELIJDENIS
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,
en geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven,
die neergedaald is ter helle;
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgevaren is ten hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
zijn 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 vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
het eeuwig leven. Amen.

TWEEDE LEZING
GEBED OM VERZOENING EN VREDE
EVANGELIEVERS
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