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Hartebrugkerk, Leiden 

Eucharistieviering  zondag 14 juni 2020 

Hoogfeest van het heilig Sacrament 

 

voorganger: pater Leo van Ulden ofm 

acoliet en lector: Wim Barning ofs 

leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 

organist: Jan Verschuren 

 

Openingsriten 

 

Intrede 

 

INTROITUS  Psalm 81, 17 

Cibavit eos ex adipe frumenti, alleluia: et de petra, melle saturavit eos, alleluia. 
De Heer heeft zijn volk gevoed met tarwebloem: Hij heeft het verzadigd met honing uit de rots. Alleluia. 

 

Begroeting 

 

Boeteact en Heer, ontferm U 

 

Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden om het heilig mysterie van de Eucharistie 

waardig te kunnen vieren. 

Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en 

gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 

Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, 

broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden 

tot het eeuwig leven. 

Amen. 

 

Het koor zingt de vaste gezangen uit de 1e Gregoriaanse Mis 

Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 

Christe, eleison  Christus, ontferm u over ons 

Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 

  

Gloria in excelsis Deo.  

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

Laudamus te. Benedicimus te.  

Adoramus te. Glorificamus te.  

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.  

Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.  

Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.  

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
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Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.  

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.  

Quoniam tu solus Sanctus.  

Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Iesu Christe.  

Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. 

 
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij liefheeft. 

Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. Heer eniggeboren zoon Jezus Christus. 

Heer God, Lam Gods, zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U 

over ons. Want Gij alleen zijt de heilige, Gij alleen de Heer. Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige 

Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 

Collecta-gebed 

 

Liturgie van het Woord 

 

Eerste lezing: Deuteronomium 8, 2-3.14b-16a 

In die dagen sprak Mozes tot het volk: “Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar, die 

de Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de 

proef gesteld om uw gezindheid te Ieren kennen; Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt 

onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het 

manna te eten gegeven, dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor 

laten beseffen, dat de mens niet leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond 

van de Heer komt. Denk aan de Heer, uw God, die u uit Egypte, dat land van slavernij, 

heeft geleid; de Heer die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol 

giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water; die uit de keiharde 

rots water voor u liet ontspringen; die u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw 

vaderen nooit hadden gezien.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

GRADUALE: Psalm 145, 15-16 

Oculi omnium in te sperant, Domine: 

et tu das illis escam in tempore opportuno. 

Aperis tu manum tuam: et imples omne animal benedictione. 
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. 

 

Tweede lezing: 1 Korintiërs 10, 16-17 

Broeders en zusters, geeft niet de beker der zegeningen, die wij zegenen, gemeenschap 

met het bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het 

lichaam van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen één lichaam, want allen 

hebben wij deel aan het ene brood. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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 ALLELUIA  Johannes 6, 55-56 

Alleluia. Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus:, 

qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in eo. 
Alleluia. Want mijn vlees is echt voedsel, en mijn bloed echte drank. 

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 

 

Evangelielezing  Johannes 6, 51-58 

 

De Heer zij met u. – En met uw geest. 

Lezing uit het heilig evangelie ... – Lof zij U, Christus 

 

In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is 

neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik 

zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld.” De Joden geraakten daarover 

met elkaar aan het twisten en zeiden: “Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?” Jezus 

sprak daarop tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon 

niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn 

bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn 

vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, 

blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de 

Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is 

neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die het manna gegeten hebben en niettemin 

gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium 

et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre 

natum ante omnia saecula. 

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, 

consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. 

Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, 

secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. 

Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. 

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in 

remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. 

Amen. 
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Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemelen en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke 

dingen. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle eeuwen. God van 

God, licht van licht, waarachtig God van waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door 

wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om ons heil is afgedaald uit de hemel, en vlees geworden is 

van de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden; die voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus 

geleden heeft en begraven is; ten derde dage is Hij opgestaan volgens de Schriften, en opgestegen naar de hemel is Hij 

nu gezeten aan de rechterhand des Vaders, en wederom zal Hij komen met heerlijkheid om te oordelen levenden en 

doden; En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de 

Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door 

de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische Kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. 

En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de wereld die komen zal. Amen. 

 

Voorbede 

 

Eucharistische liturgie 

 

Bereiding van de gaven 

 

Orgelmuziek: Andante uit de derde Triosonate van Johann Sebastian Bach 

 

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de 

almachtige Vader. 

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot 

welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 

 

Gebed over de gaven 

 

Eucharistisch gebed 

 

De Heer zij met u. – En met uw geest.  

Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. – Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

(Prefatie II van de heilige eucharistie)  

Heilige Vader, machtige eeuwige God, (...) en met de engelen zingen wij U toe vol 

vreugde: 

 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis 
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. 

 

(Eucharistisch gebed VIII) 

U, Heer van alle machten en krachten, (...) 
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Mysterium fidei. 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. 

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

 

Heer onze God, (...) 

(...)  hier en nu, en tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Communieritus 

 

Gebed des Heren 

 

Praeceptis salutaribus moniti et divina institutione formatie, audemus dicere: 
Aangespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: 

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum: adveniat regnum tuum: 

fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie: 

et dimitte nobis debita nostra,sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 

Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. 
Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome; Uw wil geschiede op aarde, zoals in de 

hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood,  en vergeef ons onze schulden,  zoals ook wij vergeven aan onze 

schuldenaren.  En breng ons niet in beproeving,  maar verlos ons van het kwade.  

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund 

door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en 

onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 

Verlosser Jezus Christus. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredesritus 

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik 

u". Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk. Vervul uw belofte: geef  

vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. – Amen. 

De vrede des Heren zij altijd met u. – En met uw geest. 

Wenst elkaar de vrede. 

 

Breken van het brood 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 

 

Communie 
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Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 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. 

 

(Gebed om geestelijke communie) 

Heer Jezus Christus,  

wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid.  

 

Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,  

opdat wij verrijkt zullen worden door uw Goddelijke Genade.  

 

Jezus, kom en leef in ons, geef aan onze ziel een waar en levend geloof,  

een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid,  

door ons volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden.  

 

Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt  

door deze geestelijke communie.  

 

Amen. 

 

COMMUNIO  Johannes 6, 57 

Qui manducat carnem meam et bibit sanguinem meum, 

in me manet, et ego in eo, dicit Dominus. 
Dit zegt de Heer:  Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 

 

Orgelmuziek: "Communion" van Louis Lefébure - Wély 

 

Gebed na de communie 

Mededelingen 

 

Slotriten 

 

Zegen 

De Heer zij met u. – En met uw geest. 

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. – Amen. 

Wegzending 

Gaat nu allen heen in vrede. – Wij danken God. 

 

Orgelmuziek: Toccata - Eugène Gigout 


