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17e zondag door het jaar        24-25 juli 2021 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

Aperitief:   Give a little bit – Supertramp 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4SQGJmgnEI8 

 
Oh, yeah, alright 
Here we go again 
Hey hey, whoa no, da na, hey hey, yeah 
 

Give a little bit 

Give a little bit of your love to me 
Give a little bit 
I'll give a little bit of my love to you 
There's so much that we need to share 
So send a smile and show you care 
(Alright) 

 
I'll give a little bit 
I'll give a little bit of my life for you 
So give a little bit 
Give a little bit of your time to me 
See the man with the lonely eyes 
Oh, take his hand, you'll be surprised 

 
Oh, take it 
Ah, yeah come along 
Yeah, yeah, yeah, yeah … 
 
Give a little bit 
Give a little bit of your love to me 

I'll give a little bit of my life for you 
Now's the time that we need to share 
So find yourself, we're on our way back home 
 
Oh, going home 
Don't you need, don't you need to feel at home 

Oh yeah, we gotta sing 
Oh yeah, you gotta get a feeling 

Oh, yeah, come along too 
Whoo! 
 
You can come along too, yeah 
Come-a, come-a, come-a, come along 

Cha, cha, cha oh, yeah 
Oh, yeah, come along too 
Yeah, come along too, yeah 
Sing Betty Lou 
Come along too 
What a long ride 
Come a long way 

Oh, sing it tonight 
Oh, yeah 
 

 
Delen … je liefde, je zorg, al wat je hebt. De weg naar het geluk, het Leven. Wie 

kan delen beleeft het wonder. Vijf broden en twee vissen… meer had Jezus 
daarvoor niet nodig.  

O ja, akkoord 
Daar gaan we weer 
Hey hey, whoa nee, da na, hey hey, yeah 
 

Geef een beetje 
Geef een beetje van je liefde aan mij 
Geef een beetje 
Ik zal een beetje van mijn liefde aan jou geven 
Er is zoveel dat we moeten delen 
Dus stuur een glimlach en laat zien dat je 
bekommerd bent (Akkoord) 

 
Ik zal een beetje geven 
Ik geef een beetje van mijn leven aan jou 
Dus geef een beetje 
Geef me een beetje van je tijd 
Zie de man met de eenzame ogen 
Oh, pak zijn hand, je zult verrast zijn 

 
Oh, neem het 
Ah, ja kom mee 
Ja ja ja ja … 
 
Geef een beetje 

Geef een beetje van je liefde aan mij 
Ik geef een beetje van mijn leven aan jou 
Dit is het moment dat we moeten delen 
Dus vind jezelf, we zijn terug op weg naar huis 
 
Oh, naar huis gaan 
heb je er geen behoefte aan je thuis te voelen? 

Oh ja, we moeten zingen 
Oh ja, je moet het voelen 

Oh ja, kom ook mee 
Wauw! 
 
Jij mag ook mee, ja 
Kom, kom, kom, kom mee 

Cha, cha, cha oh, ja 
Oh ja, kom ook mee 
Ja, kom ook mee, yeah 
Zing Betty Lou 
Kom ook mee 
Wat een lange rit 

Kom een lange weg 
Oh, zing het vanavond 
O ja 

https://www.youtube.com/watch?v=4SQGJmgnEI8
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Lied: ZJ 420 Aan wat op aarde leeft 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8Xu0q2AWHCU 

 
Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood. 
En wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt. 
Geef ons dezelfde taal om uw Woord te verstaan. 

Bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw Naam. 
 

Wie in uw Vlees gelooft, geeft Gij uw eeuwig Woord. 
Omdat Gij zijt gedood, bestaan wij altijd voort. 
Leid al wie leven wil uw woning tegemoet 

omwille van uw dood, omwille van uw bloed. 
 

O Geest, die levend maakt en voegt het al aaneen. 
Wij zijn verstrooid geraakt, maar Gij houdt ons bijeen. 
Weersta toch aan de macht die onze harten scheidt, 

o alvermogend woord, o licht van eeuwigheid. 
 

Welkom 

 
Hoe meer je uitdeelt, hoe meer je overhoudt. 
Dat is de evangelische logica  
achter het verhaal van de broodvermenigvuldiging. 

 
En waarom zou dat wonder  

niet opnieuw kunnen gebeuren,  hier en nu? 
Want Jezus nodigt vandaag ook ons uit  
om niet te blijven steken in ‘hebben’ en ‘houden’,  

maar om door te groeien naar ‘breken’ en ‘delen’. 
Op die weg wil Hij ons voorgaan  

door Zichzelf aan ons te geven in Brood en Wijn. 
Laten wij vandaag dankbaar vieren  
dat we mogen worden wat we ontvangen:  

gebroken brood, gedeeld leven. 
 

Gebed om ontferming: 

 
Pr.: In tijden van nood blijft God zijn volk nabij. 

Als wij onze medemens nabij blijven,  

dan kan het wonder van breken en delen opnieuw gebeuren. 
 
L.: Een klop op de schouder, een open gesprek,  

een stevige handdruk, een blik die blij maakt. 
We hebben het allemaal broodnodig… 

Voor de keren dat we daarin tegenover de ander tekortschieten: 
Heer, ontferm U over ons. 

 

Iemand die kan meeleven, iemand met begrip,  
iemand die deelt in vreugde en pijn. 

We hebben zo iemand allemaal broodnodig… 
Voor de keren dat we de ander alleen laten staan: 
Christus, ontferm U over ons. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Xu0q2AWHCU
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Elkaar van harte vergeven.  

Iedere mens écht mens laten zijn,  
een stukje geborgenheid bieden,  

een plaats waar men thuis is. 
We hebben het allemaal broodnodig… 

Voor de keren dat we daarin tekortschieten: 
Heer, ontferm U over ons. 

 

Pr.: Moge de barmhartige God onze fouten vergeven  
en ons met zijn Brood dat leven geeft,  

sterken om telkens opnieuw te beginnen. Amen. 
 

Eer aan God 
 
Eer aan God in de hoge, 

Schepper van hemel en aarde. 
Hij schenkt ons Leven, Licht en Liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, 
die ons bevrijdt. 
 

Vrede op aarde onder mensen 
die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 
tot een wereld zonder grenzen. 
 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 
voor alles wat in zijn schepping leeft. 
 

Eer aan God in de hoge, 
want Hij sluit een Verbond  

met de kleinen en de zwakken 
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven. 
 

Vrede op aarde aan alle mensen 
en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 
 
Moge Hij welbehagen vinden in ons, 

als volk onderweg, 
in het voetspoor van Jezus, 

onze Messias en onze Heer. Amen. 

 
Openingsgebed: 
 

Heer, U die ons het leven geeft,  
bij U kloppen wij aan,  
hunkerend naar geluk en bedelend om brood. 

Geef ons uw Woord. 
We zullen het tot ons nemen,  

we zullen ervan overhouden en het doorgeven  
tot onze aarde vervuld is van uw overvloed. Amen. 
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Eerste lezing: Uit het tweede boek der Koningen (2 Kon. 4, 42-44) 

 
42  Op een dag kwam er iemand uit Baäl-Salisa.  

In zijn tas bracht hij voor de man van God  
van de eerstelingen van de oogst  

twintig gerstebroden en wat vers koren mee.  
Elisa zei: `Geef de mannen maar te eten.'  
43  Zijn dienaar antwoordde:  

`Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?'  
Maar hij herhaalde: `Geef het de mannen te eten.  

Want zo spreekt de Heer: `Zij zullen eten en overhouden.'' '  
44  Nu zette hij het de mannen voor.  
Zij aten en hielden nog over, zoals de Heer gezegd had. 

 
 

Tussenzang: Ps. 145 (144) 10-11, 15-16, 17-18 

 
Refrein:  De ogen van allen zien hoopvol naar U, 
  gij geeft hun te rechter tijd spijs. 

 
Uw werken zullen U prijzen, Heer, 
uw vromen zullen U loven.  
 
Zij roemen de glorie van uw heerschappij, 

uw macht verkondigen zij. 
 
De ogen van allen zien hoopvol naar U, 

gij geeft hun te rechter tijd spijs. 
 

Gij opent uw hand voor alles wat leeft, 
voldoet aan al hun verlangens. 
 

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, 
en heilig in al wat Hij doet. 

 
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, 
voor elk die oprecht tot Hem bidt. 

 

Tweede lezing:   (Ef. 4, 1-6) 

 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze 

 
Broeders en zusters, 

1  Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang  
om een leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping  
die u van God ontvangen hebt,  

2  en altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig,  
en elkaar liefdevol te verdragen,  

3  vol ijver om de eenheid van de Geest te behouden  
door de band van de vrede:  
4  één lichaam en één Geest,  

zoals u ook geroepen bent tot één hoop,  
waarvoor Gods roeping borg staat.  
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5  Eén Heer, één geloof, één doop.  

6  Eén God en Vader van allen, die is boven allen, met allen en in allen. 

 
Tussenzang:  ZJ 535 Het brood, het goede brood 

 
- geen Youtube-versie  - 

Het brood, het goede brood, 

dat redt ons van de dood 
en houdt ons in het leven, 

het is van God gegeven. 
 
Het brood dat God ons gaf, 

dat groeit van boven af, 
het is uit hemels koren, 

het is uit God geboren. 
 
Het dauwt in de woestijn, 

het moet wel manna zijn, 
Christus wordt ingehuldigd, 

het brood vermenigvuldigd. 
 
De ganse aarde is 

zijn koninklijke dis, 
de kleinen en de groten 

elkanders huisgenoten. 

 
 

Evangelie:   (Joh. 6, 1-15) 

 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 
 

1  Jezus stak het meer van Galilea over,  
ook het meer van Tiberias genoemd.  

2  Een grote massa mensen volgde Hem  
omdat ze de tekenen gezien hadden die Hij aan de zieken verrichtte.  
3  Jezus trok het gebergte in en ging daar zitten met zijn leerlingen.  

4  Het was kort voor het Joodse paasfeest.  
5  Toen Jezus zijn ogen opsloeg  

en zag dat er een massa mensen naar Hem toestroomde,  
zei Hij tegen Filippus:  
`Waar zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?'  

6  Dit zei Hij bij wijze van proef; Hij wist zelf wel wat Hij ging doen.  
7  Filippus antwoordde:  

`Zelfs als we voor tweehonderd denariën brood kopen,  
is dat niet genoeg om ieder ook maar een klein stukje te geven.'  

8  Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op:  
9  `Er is hier een jongen  
die vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes bij zich heeft;  

maar wat hebben we daaraan voor zo'n aantal?'  
10  Hierop zei Jezus:  

`Zeg tegen de mensen dat ze moeten gaan zitten.'  
Er was daar veel gras en ze gingen dus zitten;  
er waren ongeveer vijfduizend mannen.  
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11  Daarop nam Jezus de broden,  

en na het uitspreken van het dankgebed  
deelde Hij ze uit onder de aanwezigen,  

en zo ook de vissen, zoveel ze maar wilden. 
12  Nadat ze volop hadden kunnen eten zei Hij tegen zijn leerlingen:  

`Verzamel nu de overgebleven brokken, zodat er niets verloren gaat.'  
13  Ze verzamelden ze dus:  
twaalf korven vulden ze met brokken  

die van de vijf gerstebroden na de spijziging waren overgebleven.  
14  Bij het zien van het teken dat Jezus verricht had, zeiden de mensen:  

`Dit is ongetwijfeld de profeet die in de wereld komen zou.'  
15  Omdat Jezus doorhad dat ze Hem met alle geweld gingen meenemen  
en tot koning uitroepen,  

trok Hij zich weer, geheel alleen, in het gebergte terug. 

 
 

Overwegingen: 
 
Het verhaal van het broodwonder was reeds door de drie andere evangelisten 

verteld. Vandaar dat Johannes het zich permitteerde om het op een eigen manier 
te brengen voor zijn  geloofsgemeenschap van bekeerde Joden. Zoals zo vaak in 
zijn Evangelie heeft hij gezocht naar de diepere betekenis van het gekende 

gebeuren. Dat deed hij door kleine, subtiele details te geven, die er een heel 
andere betekenis aan geven.  

In de Nederlandse vertaling gaat het bijvoorbeeld over het meer van Galilea, 
maar in het Grieks staat er 'zee'. Daarmee roept Johannes de situatie van lang 
geleden op, toen het volk aan de overkant van de zee op het punt stond uit 

Egypte te vluchten. Waarschijnlijk ook daarom dat Johannes zegt dat het teken 
gebeurt vlak voor het Joodse Paasfeest, het feest van de Uittocht. En toen het 

volk vertrouwend op God en hun leider Mozes wegtrok, kreeg het onderweg 
manna te eten. Net zoals Mozes indertijd gaat Jezus de berg op, maar nu is er 
geen manna te eten maar wel vijf broden en twee vissen. De vijf broden 

verwijzen naar de vijf boeken van Mozes en de vis was voor de eerste christenen 
een bijzonder symbool dat verwees naar Jezus als de Christus. Al deze 

verwijzingen kunnen geen toeval zijn. Ze bewijzen alleen maar hoe Johannes op 
een eigen uitzonderlijk creatieve manier met de bekende verhalen over Jezus 
omging. Je moet weten dat dit verhaal van de broodvermenigvuldiging al meer 

dan twintig jaar bekend was en verder verteld. Johannes gebruikt het om de 
diepere betekenis van de figuur van Jezus uit te leggen. Zo wil hij zeggen: kijk, 

in de persoon van Jezus maken we opnieuw de Uittocht mee. Opnieuw mogen we 
ervaren dat God trouw is aan zijn woord, bevrijdend en één en al liefde. Jezus is 

daarom de herder, die zijn kudde leidt doorheen allerlei gevaren. Niet toevallig 
staat in de tekst dat Jezus de menigte doet zitten, want er was veel gras. 
Wellicht opnieuw een verwijzing, deze keer naar psalm 23,2: “De Heer is mijn 

Herder. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij 
geeft mij kracht.” Johannes ziet het teken dus héél groots door het te vergelijken 

met de Uittocht, de meest ingrijpende gebeurtenis uit de joodse geschiedenis. De 
Uittocht van toen wordt nu opnieuw beleefd met Jezus. Doel is zijn eigen 
parochianen een hart onder de riem steken, die in die tijd werden vervolgd en 

zochten naar houvast in hun geloof. Voor hen was Jezus de goede herder, een 
nieuwe Mozes die hen door allerlei tegenkantingen heen zou leiden naar goed 

land. In het breken van het brood begroetten ze Hem en voelden ze zich één en 
verbonden op de moeilijke tocht die ze hadden te maken. 
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Ook wij lezen dit verhaal maar nu tegen de achtergrond van vandaag. Misschien 

leven we in een tijd die meer gelijkenissen heeft dan wij vermoeden met de tijd 
waarin het verhaal geschreven is. We leven net zoals toen in woelige kerktijden; 

we zijn als gelovigen zoekend. We missen zekerheid en vertrouwen. Johannes 
wilde daarom niet overdonderen met een wonderverhaal dat ingaat tegen alle 

wetten van de natuur, om op die manier de godheid van Jezus te bewijzen. Hij 
speelt het subtieler; overdondert niet, maar brengt ons terug naar de wortels 
van de traditie: nl. dat God zich het lot van mensen aantrekt; dat Hij hen redt; 

dat Hij met hen op weg gaat naar nieuw leven. Johannes ziet dat gebeuren in 
Jezus: Gods grootheid en kracht komt door Hem aan het licht. Wees niet bang 

mensen. God zal je niet laten stikken.  
Zou het toeval zijn dat Johannes in zijn verhaal uitdrukkelijk vermeldt dat een 
kleine jongen de vijf broden en twee vissen aanbrengt? Zoals die jongen er 

wellicht wat beteuterd heeft bijgestaan, zo zitten wij vandaag eigenlijk ook een 
beetje rond de tafel en breken het brood voor elkaar. Hier speelt zich immers het 

wonder af van overvloed, van gave, van een onverdiend geschenk van nabijheid 
en zorg. God wil ons hier raken, maar ja, hoe gaan we daarmee om ? Misschien 
voelen we ons net zoals het jongetje wat onbeholpen, niet goed begrijpend. Niet 

erg dus, als we niet ten volle begrijpen wat ons hier overkomt, dat lijkt Johannes 
te suggereren. Maar de intentie, de bereidheid van het jongetje om te delen wat 

hij heeft, dat is wél belangrijk. Hij had kunnen denken zoals de rest: ik zorg 
eerst voor mezelf. Of kunnen twijfelen aan zijn mogelijkheden: ik heb niets om 
te delen. Niets daarvan. Zijn onberedeneerde, open houding verricht hier 

letterlijk wonderen. Van kinderen kunnen we veel leren, toont Johannes hier met 
een knipoog.  Uiteindelijk is het dat wat God van ons vraagt. Niet dat we kinds 

worden maar wel dat we hun open, onbevangen houding nooit zouden verliezen: 
een zekere naïviteit, onontbeerlijk als het op geloof aankomt. Want God kan niet 
zonder onze openheid om te delen en ons geloof dat Hij herder is, alle dagen van 

ons leven. 
Miguel Dehondt 

----------------------------------- 
 
Als ik maar brood mag zijn, 

licht en warmte, 
lieflijk onderdak — 

 
brood,  
of woorden van brood. 
 
Als ik maar hoor 

wie naar mij roept, 
maar zie wie op mij wacht. 

 
Als ik mezelf maar herken, 
als liefde, 

liefde mij maar tekent. 
 

Als ik maar brood mag zijn, 
of woorden van brood. 
 

Als ik maar leef, 
niet tevergeefs leef. 

 
(Hans Bouma) 
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------------------------------------- 
 

De jongen met vijf broden en twee vissen  
is onsterfelijk geworden.  

Hij had ze bij zich,  
gewoon voor zichzelf, genoeg voor even,  
te weinig voor vijfduizend.  

Zijn brood en vis vormen  
de aanzet voor een geweldig wonder:  

het wonder van het delen met elkaar.  
Daardoor wordt een tipje van de sluier  
opgelicht van het Koninkrijk van God.  

Even wordt er iets zichtbaar  
van de wereld zoals door God bedoeld.  

Daarvoor zijn vijf broden en twee vissen voldoende.  
Want waar leven wordt  gedeeld,  
daar ontstaat er overvloed;  

daar veranderen de dimensies van het leven.  
Een beetje hartelijkheid,  

een ogenblik tijd voor een ander:  
ze geven een voldane kleur aan het leven. 
 Een bezoekje of een telefoontje:  

ze kunnen nieuw perspectief geven.  
Het wonder ligt niet in het groots en meeslepend leven,  

maar in het in alle eenvoud delen.  
Het delen van vijf broden en twee vissen was voldoende  
om Jezus aan te wijzen als een profeet van God.  

De Blijde Boodschap komt aan het licht  
waar mensen het wonder van het delen  

opnieuw waar maken, hier en nu.  
Delen van onze onderlinge verbondenheid  
schept ruimte en volop leven.  

Dat is de levensles die we door Jezus krijgen  
van een jongen met gewoon maar vijf broden en twee vissen. 

 
----------------------------- 

 
Slechts het brood  
dat wij te eten gaven,  

zal ons verzadigen. 
 

Slechts de gevangene  
die wij verlosten,  
zal ons bevrijden. 

 
Slechts het gewaad  

dat wij wegschonken,  
zal ons bekleden. 
 

Slechts de zieke  
die wij bezochten,  

zal ons genezen. 
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Slechts het water  

dat wij te drinken gaven,  
zal ons verkwikken. 

 
Slechts het woord  

dat leed verzachtte,  
zal ons troosten. 
   (Tullo Consalvatico) 

 

 
Woorden van geloof: 

 
Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u. 
 

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat. 
Op Hem wil ik mij richten 
en zijn voorbeeld maken  

tot de leidraad van mijn leven. 
 

Ik geloof in Jezus. 
In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen. 
In Hem is de Belofte van de Vader werkelijkheid geworden. 

Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd  
en niet vergeefs is gestorven, 

maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst  
in mensen die zijn liefde belichamen. 
 

Ik geloof in zijn Geest, 
die ook vandaag mensen bezielt,  

die hen aanzet om zijn manier van leven  
tot de hunne te maken, 
om de weg te gaan van breken en delen, 

van goedheid en verbondenheid, 
van recht en vrede, 

altijd weer ten bate van iedereen. Amen. 
 
 

Voorbeden: 
 

Voor mensen die leven in hongergebieden,  
voor mensen die het moeten zien te rooien onder de armoedegrens,  

voor mensen die de vreugde van een feestmaal niet kennen,  
voor mensen die een handvol liefde en echte vriendschap missen.  
Laten wij bidden… 

 
Voor mensen die anderen ertoe stimuleren   

welvaart tot een zaak van allen te maken.  
Voor mensen die samen met anderen, 
werken aan een wereld van recht en gerechtigheid,  

van gedeeld brood en gedeelde vrede.  
Laten wij bidden… 
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Voor mensen die brood in overvloed hebben en toch honger lijden,  

voor mensen met water te over en die toch dorst lijden,  
voor alle mensen die hongeren en dorsten naar leven waarin God te proeven is.  

Laten wij bidden… 
 

Voor onze Kerken, voor onze geloofsgemeenschap, voor onszelf.  
Dat wij wegen vinden om de honger naar menselijkheid te stillen,  
om de dorst naar geluk te lessen. 

Dat wij durven beginnen te delen met mensen om ons heen. 
Laten wij bidden… 

 
 

Lied:   ZJ 547 Het brood in de aarde gevonden 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kTA_Lo62Sdk 

 
Het brood in de aarde gevonden,  

het brood door handen gemaakt,  
het brood van tranen en zorgen,  
dat brood dat naar mensen smaakt.  

 
Het brood van oorlog en vrede,  

het dagelijks eendere brood,  
het vreemde brood van de liefde,  
het stenen brood van de dood.  

 
Dat brood dat wij moeten eten  

om niet verloren te gaan.  
Wij delen het met elkander  

ons hele mensenbestaan.  
 
Gij deelt het met ons, zo deelt Gij  

U zelf aan ons uit voorgoed,  
een mens om nooit te vergeten,  

een God van vlees en bloed. 

 

Gebed over de gaven 
 
Liefdevolle God, 

U hebt ons uw Zoon geschonken 
opdat wij steeds opnieuw tot leven zouden komen. 

Wie zich laat voeden met Brood uit de hemel, 
wordt in onze wereld een liefdevol mens. 
Wij danken U voor deze gave en wij bidden U: 

blijf ons omringen met uw zorg 
en bescherm ons,  

zodat wij in liefde samen kunnen verdergaan  
op de weg die Jezus ons is voorgegaan. Amen. 
 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTA_Lo62Sdk
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Groot Dankgebed    
 
Wij danken U, barmhartige God, 

omdat U een God van mensen bent, 
dat U onze God genoemd wil worden, 

dat U ons kent bij onze namen, 
en dat U de wereld in uw handen houdt. 
 

Want daarom hebt U ons geschapen  
en geroepen in dit leven: 

dat wij met U verbonden zouden zijn,  
wij, uw mensenvolk op aarde. 
 

Gezegend bent U,  
Schepper van al wat bestaat; 

gezegend bent U,  
die ons ruimte geeft en tijd van leven; 

gezegend bent U om het licht in onze ogen 
en om de lucht die wij ademen. 
 

Wij danken U voor heel de schepping, 
voor alle werken van uw handen, 

voor alles wat U gedaan hebt in ons midden 
door Jezus Christus, onze Heer. 
 

Daarom huldigen wij uw naam, 
Heer, onze God,  

en aanbidden U met de woorden: Heilig … 
 
Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar wij mogen U wel ontmoeten 
waar mensen van elkaar houden, 

genade zijn voor elkaar  
en uw schepping eerbiedigen. 
 

Wij hebben U nooit gezien, God, 
maar U geeft Uzelf aan ons, 

in een medemens, in een geliefde, 
in een reisgezel, in een zieke, 
in Jezus, de dienaar van de wereld. 

 
INSTELLINGSVERHAAL 

 
Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
 

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood, 
en belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 
Om dit te herdenken  
blijven wij het Brood breken voor elkaar, 

zoals zovelen reeds voor ons deden. 
Wij bidden voor de mensen  

die een bijzondere plaats innemen in ons hart, 
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ook voor hen die van ons zijn heengegaan. 

Laat uw mensen nooit verloren gaan, 
bewaar hen in uw liefde, 

schrijf hun namen in de palm van uw hand. 
 

Zend uw Geest uit over uw Kerk. 
Geef ons hoop, God. 
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. 

Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen, 
bent U onze Vader, nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
 

Onze Vader  

 

Jezus deelde de broden en de vissen uit 
nadat Hij dankend tot zijn Vader had gebeden. 

Laten ook wij nu bidden tot diezelfde Vader: 
 Onze Vader… 

 
Verlos ons, Vader, van onze eenzijdige betrokkenheid op onszelf. 
Vergeef ons onze dagelijkse hunker naar nog meer brood,  

desnoods ten koste van anderen. 
Plooi ons open, 

maak ons toegankelijk en ontvankelijk 
voor andermans tekort aan brood, aan rust en vrede, tekort aan liefde. 
Als wij de weg gaan die U ons wijst 

zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
 Want van U is het Koninkrijk... 

 
 

Vredeswens 
 
Houd ons gaande, God, door uw Woord, 

ons gegeven als brood om van te leven. 
Leer ons ons leven te delen, 

elkaars honger naar vrede te voeden, 
elkaar te doordringen met uw liefdesadem. 
Dan zal onze mensenwereld uitgroeien  

tot één gemeenschap, uw volk op aarde. 
 Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

 
 

Lam Gods  
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Communielied: ZJ 543 Zeven was voldoende 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ucvUEZf7BaY 

 
Zeven was voldoende, vijf en twee, 

zeven was voldoende voor vijfduizend 
op de heuvels langs de zee. 
 

Zeven is voldoende, toen en nu.  
Zeven is voldoende, alle dagen  

van ons leven, dank zij U. 
 
Zeven is voldoende, brood en vis, 

Jezus is voldoende voor ons allen 
als de kring gesloten is. 

 
Voed ons met uw leven, vis en brood. 

Alle zeven dagen, Gij verzadigt  
allen met uw offerdood. 
 

Want Gij zijt de eerste, rond alom, 
ja, Gij zijt de eerste en de laatste, 

kom, o Here Jezus kom! 

 

-------------------------------- 

 
Vijf broden twee vissen – Elly en Rikkert 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2XdK5IybKqk 
 
Vijfduizend mensen waren 

Aan 't luisteren naar de Heer 
Maar op de derde avond 

Was er geen eten meer 
 
Er was nog wel een jongen 

Die iets te eten had 
Hij gaf het aan de Here 

Het was zijn hele schat 
 
Vijf broden en twee vissen 

Het was niet eens zo veel 
Maar toen de Heer ze zegende 

Kreeg iedereen zijn deel 
 

Ja, Jezus deed een wonder 

Want Hij heeft alle macht 
Maar denk eens aan die jongen 

Die het bij Jezus bracht 
 
Vijf broden en twee vissen 

Het was niet eens zo veel 
Maar toen de Heer ze zegende 

Kreeg iedereen zijn deel 
 
Vijf broden en twee vissen 

Het was zijn hele schat 
Zou jij ze kunnen missen 

Als jij niets anders had 

 

Slotgebed: 
 
God en Vader,  
Reisgezel op onze levensweg, 

op het einde van deze viering  
danken wij U voor dit samenzijn, 

voor de overvloed waarvan wij mogen genieten. 

https://www.youtube.com/watch?v=ucvUEZf7BaY
https://www.youtube.com/watch?v=2XdK5IybKqk
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Honger naar brood en andere spijzen kennen wij niet, 

maar vaak hebben wij honger naar uw aanwezigheid in ons leven.  
Jezus deed ons ontdekken  

dat warme aandacht voor de mens naast ons  
ruimte schept voor uw voorzienigheid,  

voor uw wondere werkzaamheid. 
Geef dat wij steeds meer volgens die logica mogen leven, 
vandaag en alle dagen door Jezus, onze Heer. Amen. 

 

Zegen en zending    
 
Moge God ons de wijsheid schenken 

om nederig onze handen te openen, 
zodat wij zijn geluk kunnen ontvangen, 
gratis en voor niets. 

Daartoe legt Hij op ons zijn zegen, 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

Dessertje: 
 
Het is een wonder gebeuren 
wanneer mensen elkaar écht ontmoeten. 

Ze gaan bij elkaar binnen 
en voelen zich als bij zich zelve thuis. 

 
Ze onthalen elkaar 
als vrienden  

en dat is heel wat !  
 

Kijk, denken ze, 
ik word verwacht … 
dat kun je aan duizend dingen 

voelen en zien. 
Het is er glashelder eerlijk 

en zonovergoten goed. 
Geestrijk is de drank van het gesprek. 
De eenvoud smaakt als volkorenbrood 

en ze drinken begrip 
uit kroezen vol attentie. 

Hartelijkheid bloeit in elk gebaar. 
Men is gewoon 

echt gelukkig 
bij elkaar. 
 

Wanneer ze afscheid nemen 
verlaten ze elkaar wel, 

maar laten elkander 
niet alleen. 
 

Het is een wonder 
als mensen elkander 

écht ontmoeten.   
Marinus van den Berg (in: Kiezen voor ontmoeting) 


