‘Gij die de stomgeslagen mond verstaat
Koor en allen:

Koor:
Nooit sprak een mens als hij, in hem verstonden
wij uw bestaan, de zin van ons bestaan.
Hij is uw woord geweest, Hij heeft volbracht
alle gerechtigheid, een mens voor allen.
Koor en allen:

Koor:
Waarom genadeloos vernietigd worden de armsten van de wereld,
uw geliefden; Waarom wij die met weinigen bezitten wat allen
toebehoort, uw woord niet doen? Geen wereld maken die in vrede
is, een nieuwe orde van gerechtigheid. Gij die ons hebt gezegd wat
leven is: te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.

Koor en allen:

Koor:
Dat niet het laatste woord is aan de dood,
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,
Gij die ons hebt geschapen naar U toe.
Koor en allen:
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A:

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens
die alles heeft volbracht wat menselijk is,
ons leven, onze dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

V:

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U God,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld
met de woorden:

A:

Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u.
Doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:

V:
A:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten tot vergeving van
zonden. Telkens als gij deze beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.

A:

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 schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring.
Maar verlos ons van het kwade.
Want van u is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

