
Communieritus

125 De priester zet de kelk en de pateen neer, en zingt of zegt, terwijl hij 
de handen samengevoegd houdt: 
Aangespoord door een gebod van de Heer 
en door zijn goddelijk woord onderricht, 
durven wij zeggen: 

Ofwel:  
Laten wij bidden tot God, onze Vader, 
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

Ofwel:  
Wij worden kinderen van God genoemd
en we zijn het ook; 
daarom roepen wij de Vader aan 
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

Ofwel:  
In gemeenschap, verbonden met Christus, 
durven wij vol vertrouwen bidden: 

Hij strekt zijn handen uit en vervolgt samen met het volk: 
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. 



716 Orde van dienst voor de eucharistieviering

126 Met uitgestrekte handen vervolgt de priester alleen, met de woorden: 
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. 

Hij voegt zijn handen samen. 
Het volk besluit het gebed met de acclamatie: 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.

127 Daarna strekt de priester zijn handen uit en zegt met duidelijke 
stem:
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. 

Hij voegt zijn handen samen.
Gij, die leeft in eeuwigheid. 
Allen: Amen.

128 Gekeerd naar het volk voegt de priester er aan toe, terwijl hij zijn 
handen uitstrekt en weer samenvoegt:
De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen: En met uw geest.

129 Daarna voegt de diaken of priester er desgewenst aan toe: 
Wenst elkaar de vrede.


