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Als wij dan eten van dit brood 

Vorm Acclamatie 

Herkomst 

Taal Nederlands 

Land Nederland 

Periode 20e eeuw 

Tekst 

Dichter Huub Oosterhuis 

Vertaler Redactie Friese Lieteboek (Fr) 

Bijbelplaats 1 Korintiërs 11:26 

Muziek 

Componist Bernard Huijbers (a) 

Bernard Bartelink (b) 

Jan Vermulst (c) 

Willem Vogel (d) 

Paul Schollaert (e/f) 

Melodie Exultet (a) 

Als wij dan eten van dit brood (Huijbers) (a) 

Herkomst Gregoriaans (a) 

Gebruik 

Kerkelijk jaar Paastijd 

Liturgie Acclamatie tafelgebed 

Maaltijd van de Heer 

Tekstschrijver Huub Oosterhuis (Amsterdam, 1 november 1933) is een 
Nederlandse theoloog, dichter, ex-jezuïet en voormalig 
priester. Veel van de liederen van Oosterhuis zijn op 
muziek gezet door Bernard Huijbers, Antoine Oomen en 
Tom Löwenthal. 
 
De naam van Oosterhuis is verbonden aan de 
modernistische tendensen binnen de Nederlandse 
kerkprovincie na het Tweede Vaticaanse Concilie en de 

daarmee gepaard gaande polarisatie tussen modernisten en behoudsgezinden. 
Hij publiceerde een groot aantal liederen en gedichten en beïnvloedde de 
modernistische denkbeelden over liturgie en kerkelijk leven in Nederland diep. 
 

Componist 1 Paul Schollaert (Hasselt, 15 november 
1940) is een Belgisch priester en 
componist.  
 
In 1969 werd hij, nog voor hij 
afstudeerde als laureaat 
muziekpedagogie, belast met de 
leiding van het koor van het 
Lemmensinstituut. Daarna werd hij 

aan hetzelfde instituut docent koor en koorleiding, muziekpedagogie en liturgie. 
Hij was actief als componist van koorwerken, kinderliederen en vooral 
kerkliederen. Van 1989 tot 2005 had hij de leiding van het Lemmensinstituut. 
 
Paul Schollaert schreef vanaf 1968 teksten en liederen voor de zevenjaarlijkse 
Virga Jesseommegang te Hasselt. 
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Componist 2 Bernard Huijbers Bernardus Maria 
(Bernard) Huijbers 
 (Rotterdam, 24 juli 1922 
 – Espeilhac (Roussennac, Frankrijk), 13 
april 2003)  
was een componist van kerkmuziek. Hij is 
vooral bekend geworden door zijn 
composities bij liedteksten van Huub 
Oosterhuis.  
 

Achtergrond-
info 

Als wij dan eten van dit brood is een acclamatie, die onderdeel is van het 
tafelgebed Onvergetelijke mens. De tekst is een bewerking van Huub Oosterhuis. 
Er zijn veel verschillende melodieën bij deze tekst. 
 

 

 


