SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

FEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT (C)

EERSTE LEZING (Gen 14, 18-20)
Uit het boek Genesis.
In die dagen bood Melchisédek de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan.
Omdat hij priester was van de allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden:
`Gezegend zij Abram door de allerhoogste God die de hemel en de aarde gemaakt
heeft, en gezegend zij de allerhoogste God die uw vijand aan u heeft uitgeleverd!' En
Abram gaf hem van alles een tiende deel.

TUSSENZANG (Ps 110)
Godsspraak van de HEER tot U mijn Heer:
`Ga zitten aan mijn rechterhand
en Ik leg uw vijanden als een voetbank
voor uw voeten.'
De HEER zal uw macht vanuit Sion uitbreiden:
zwaai de scepter over uw vijand.
Op de dag van de strijd
zal uw volk bereid zijn,
uw jeugd zal gekleed zijn in heilige uitrustingen,
als dauw uit de schoot van de morgen.
De HEER heeft een eed gezworen en Hij zal er geen spijt van krijgen:
`Zoals Melchisedek bent U priester voor altijd.'
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TWEEDE LEZING (1 Kor 11, 23-26)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op
mijn beurt heb doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd
overgeleverd, een brood nam, het dankgebed sprak, het brood in stukken brak en zei:
`Dit° is mijn lichaam; het is voor jullie. Blijf dit doen om Mij te gedenken.' Na de
maaltijd zei Hij zo ook van de beker: `Deze beker is het nieuwe verbond door mijn
bloed. Blijf dit doen om Mij te gedenken, telkens wanneer jullie eruit drinken.'
Telkens als u dus dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de
Heer totdat Hij komt.

EVANGELIE (Lc 9, 11-17)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tijd sprak Jezus tot de menigte over het Rijk Gods; in wie genezing nodig
hadden genas Hij. Toen de dag ten einde liep, kwamen de twaalf naar Hem toe en
zeiden: `Stuur de mensen weg, dan kunnen ze onderdak zoeken in de dorpen en op de
hoeven in de buurt en wat gaan eten; hier zijn we in een eenzame streek.' Maar Hij zei
tegen hen: `Jullie moeten hun te eten geven.' Zij zeiden: `Wij hebben niet meer dan
vijf broden en twee vissen, of we zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen';
want ze waren met ongeveer vijfduizend man. Daarop zei Hij tegen zijn leerlingen:
`Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig.' Dat deden ze, ze vroegen
iedereen om te gaan zitten. Toen nam Jezus die vijf broden en twee vissen. Hij keek op
naar de hemel, sprak de zegenbede uit en brak ze, en gaf ze aan de leerlingen om aan
de mensen uit te delen. Ze hadden allen volop te eten, en wat er overschoot werd
opgehaald, twaalf manden vol.
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