
Tafelgebed: U, hoger dan mijn hoogste hoogte 
 
 Gezongen: 
A: U, hoger dan mijn hoogste hoogte,  
 U, mijn God, mijn Heer, 
 mij dichterbij dan ik mijzelf: 
 aan U zij alle eer! (Augustinus) 
 
Gesproken: 
V: Het is goed, levende God, 

 U met hart en ziel toe te zingen en te zegenen,   

 want dit is de dag die Gij hebt gemaakt en gegeven. 

 Dit is de dag waarop wij de gedachtenis aan 

 Jezus Christus vieren en doen 

 wat Hij aan ons heeft voorgedaan. 

A: Wij danken U voor deze onvergetelijke mens, 

 die is: de levende, begin en einde, 

 eerste uit de doden, licht der wereld, 

 eerstgeborene van heel uw schepping; 

 die werd de minste van de mensen, 

 brood gebroken, uitgedeeld van hand tot hand,  

 die ons dit teken van zijn liefde heeft gegeven. 

 

Gezongen: 
A: Die nacht dat Hij verraden werd 

 brak Hij het brood en zei: 

 “eet allen van dit brood, het is 

 mijn Lichaam voor uw heil”. 

V: Heer Jezus, U gedenken wij, 

 uw dood, uw heerlijkheid. 

 Gij geeft Uzelf en wordt voor ons 

 brood dat tot leven leidt.  

A: Daarna nam Hij de beker wijn, 

 die Hij te drinken bood: 

 “dit is het nieuw Verbond, mijn Bloed, 

 verlossing uit de dood”. 



V: Heer Jezus, U bezingen wij, 

 U bent de levensbron. 

 Een beker wijn, uw kostbaar Bloed, 

 een eeuwig nieuw verbond. 

A: God, Vader, zo gedenken wij 

 dood en verrijzenis 

 van Jezus Christus, onze Heer, 

 die onze toekomst is. 

 

Gesproken: 
V: Eeuwige, Enige, onze God, 

 wij bidden dat het licht van Jezus Christus 

 niet uitdooft in ons midden. 

 Wek zijn gezindheid in ons hart. 

 Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. 

 Raak ons met het vuur van uw Geest 

 en breng ons elkaar nabij.  

A: In deze Geest bidden wij voor uw volk, 

 verspreid over de hele wereld,  

 om verbondenheid en oecumene.  

 Gedenk ook degenen  

 die een bijzondere plaats innemen in ons hart 

 en vergeet niet hen 

 die door de dood van ons zijn heengegaan. (Stilte) 

V: Laat uw licht schijnen in alles wat wij doen, 

 breek het duister in deze wereldtijd. 

 Zo bidden en zingen wij door Hem, 

 de Morgenster, die nooit meer ondergaat. 

Gezongen:  

A: U, hoger dan mijn hoogste hoogte, 
 U, mijn God, mijn Heer, 
 mij dichterbij dan ik mijzelf: 
 aan U zij alle eer! 


