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OPENINGSLIED: Wij zoeken U als wij samenkomen
Wij zoeken U als wij samenkomen,
hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat het er eens van zal komen:
mensen in vrede vandaag en altijd.
Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij uw stem verstaan,
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven de bron van bestaan.
Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan gelijken
die ons dit teken als spijs achterliet.
Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.
OPENINGSRITUS
Wanneer de gelovigen bijeen zijn, gaan de bisschop en de
concelebrerende priester, de diaken en assistenten, ieder in zijn
liturgische kleding, voorafgegaan door de kruisdrager, vanuit de
sacristie door het schip van de kerk naar het priesterkoor.
Ondertussen wordt het gezang bij de opening gezongen.
Wanneer de processie bij het priesterkoor is aangekomen, gaat de
bisschop onmiddellijk naar zijn zetel, zonder eerst het altaar gekust
en bewierookt te hebben; de overigen begeven zich naar de hun
toegewezen plaatsen.
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Na de zang geeft de bisschop mijter en staf af en begroet de
gelovigen met de woorden:
Bisschop: Genade en vrede zij u allen in de heilige kerk van God.
Allen: En met uw geest.
ZEGENING VAN WATER EN BESPRENKELING
Daarna zegent de bisschop het water, waarmee normaal de
aanwezigen besprenkeld worden ten teken van boetvaardigheid en
ter herinnering aan het doopsel en hij zal dat gebruiken voor de
rituele reiniging van de muren van de kerk. Het water wordt door
assistenten naar de bisschop gebracht die voor zijn zetel staat. De
bisschop nodigt allen uit tot gebed met deze bewoordingen:
Broeders en zusters,
met vreugde zijn wij hier bijeengekomen
om deze nieuwe kerk aan God aan te bieden.
Laten wij Hem daarom ootmoedig vragen
dat Hij met zijn genade bij ons wil zijn
en met zijn kracht dit water wil zegenen
waarmee wij besprenkeld worden
als teken van onze boetvaardigheid
en ter herinnering aan ons doopsel,
en waarmee de muren van deze nieuwe kerk
worden gereinigd.
Maar laten wij allereerst dit overwegen:
wij die door geloof en liefde
tot één gemeenschap zijn verenigd
vormen zelf de levende kerk
die haar plaats heeft in de wereld
als teken en getuigenis van de liefde
waarmee God alle mensen bemint.
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Allen bidden enige tijd in stilte. Daarna vervolgt de bisschop:
God, al wat geschapen is
dankt aan U het levenslicht.
Uw liefde tot de mensen is zo groot
dat Gij niet alleen als een vader voor hun onderhoud zorgt,
maar hen ook door de dauw van uw genade
van zonden wilt reinigen
en hen voortdurend terugvoert naar Christus, ons Hoofd.
Want in uw barmhartigheid hebt Gij besloten
dat zij die in zonden afdalen in het heilig water
met Christus sterven en schuldeloos verrijzen,
ledematen worden zijn lichaam
en mede-erfgenamen van het eeuwig geluk.
Heilig dan dit water door uw zegen
en laat het,
als wij en de muren van deze kerk
ermee besprenkeld worden,
een teken zijn van het heilzaam waterbad
waardoor wij in Christus gereinigd zijn
en een tempel zijn geworden van uw Geest.
Geef dat wij met alle broeders en zusters
die in deze kerk de heilige mysteries zullen vieren
eens het hemels Jeruzalem mogen bereiken.
Door Christus onze Heer.
Allen: Amen.
Na deze aanroeping over het water gaat de bisschop, begeleid door
de diakens, de kerk rond en besprenkelt in verband met Corona
alleen de muren en, wanneer hij bij het priesterkoor is teruggekeerd,
ook het altaar.
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Bij de besprenkeling zeggen de aanwezigen:
Als Ik voor u mijn heiligheid heb getoond,
zal Ik u samenbrengen, waar ge ook zijt.
Ik zal zuiver water op u sprenkelen
en ge zult rein worden van al uw ongerechtigheden;
een nieuwe geest zal Ik u schenken.
LIED: Om Jou
Dak, gevlochten van woorden zo wijd
als wolken, geweven in ruimte en tijd,
gezongen verhalen in allerlei talen
levend gewelf van nu en altijd.
Deur, van hoop en verlangen gesmeed
naar wat je niet ziet en nooit zeker weet,
spil tussen heden en sprekend verleden,
wuivend gordijn van liefde en leed.
Gevouwen in vleugels gebald in verzet,
lelies geopend als weerloos gebed,
handen die dragen om schouders geslagen
tot breken en delen om Jou aangezet.
Hierna bidt de bisschop met gevouwen handen:
Laat ons bidden.
Allen bidden enige tijd in stilte. Vervolgens strekt de bisschop zijn
handen uit en zegt het volgende gebed:
Heer, zend uw zegen over deze kerk
die Gij ons hebt laten bouwen.
Wij bidden U:
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schenk aan alle gelovigen,
als zij hier samenkomen
voor de viering van uw woord
en de heilige mysteries,
het besef dat Jezus Christus aanwezig is,
want Hij heeft aan allen
die in zijn naam verenigd zijn beloofd
zelf in hun midden te zijn.
Dat vragen wij U
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Allen: Amen.
DIENST VAN HET WOORD
EERSTE LEZING: Uit het boek Exodus 20, 1-17
In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen. “Ik ben de Heer
uw God die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen
andere goden hebben ten koste van mij. Gij zult geen godenbeelden
maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden
op aarde of in de wateren onder de aarde.
Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer
bewijzen; want ik, de Heer uw God, ik ben voor hen die mij haten een
jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot
het derde en vierde geslacht, maar voor hen die mij liefhebben en mijn
geboden onderhouden een God die goedheid bewijst tot aan het
duizendste geslacht. “Gij zult de naam van de Heer uw God niet
lichtvaardig gebruiken; want de Heer laat hen die zijn naam
lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Denk aan de sabbat: die moet
heilig voor u zijn. Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten.
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Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God. Dan moogt
gij geen enkele arbeid verrichten: gij zelf niet, uw zoon niet, uw
dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, zelfs niet de
vreemdeling die bij u woont. In zes dagen immers heeft de Heer de
hemel, de aarde, de zee met al wat er in is gemaakt. Maar de zevende
dag heeft hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag
gemaakt. “Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de
grond die de Heer uw God u schenkt. Gij zult niet doden. Gij zult geen
echtbreuk plegen. Gij zult niet stelen. Gij zult tegen uw naaste niet
leugenachtig getuigen. Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van
uw naaste; gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,
niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem
toebehoort."
Woord van de Heer – Wij danken God
TUSSENZANG: Ps. 19 (18), 8, 9, 10, 11
REFR: Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
De wet van de Heer is volkomen, zij sterkt de onzekere geest. Zijn
voorschriften zijn betrouwbaar, onwetenden maken zij wijs.
Rechtmatig zijn al zijn bevelen, bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog.
Het woord van de Heer is eerlijk, het blijft in eeuwigheid waar. Zijn
uitspraken zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak.
Gezocht meer dan goud of juwelen, welsmakend als honingzeem. Uw
dienaar neemt ze ter harte, hij wordt er rijk voor beloond.
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TWEEDE LEZING: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan
de christenen van Korinte 1, 22-25
Broeders en zusters, Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid. Maar
wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot,
voor heidenen een dwaasheid; maar voor hen die geroepen zijn, Joden
zowel als Grieken, is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid. Want
de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en de zwakheid van
God is sterker dan de mensen.
Woord van de Heer – Wij danken God
VERS VOOR HET EVANGELIE Ps. 51 (50); 12a en 14a
Schep in mij een zuiver hart, mijn God, dat mijn mond uw lof kan
zingen.
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens.
Johannes 2, 13-25
Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar Jeruzalem.
In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen, schapen en
duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van
touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en
de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels
en Hij wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: “Weg met
dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!" Zijn
leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor Uw
huis zal mij verteren. De Joden richtten zich tot Hem met de woorden:
“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt?"
Waarop Jezus hun antwoordde: “Breekt deze tempel af en in drie
dagen zal Ik hem doen herrijzen." Maar de Joden merkten op:
“Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in
drie dagen doen herrijzen?" Jezus echter sprak over de tempel van zijn
lichaam. Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden herinnerden zijn
leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden in de schrift en
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in het woord dat Jezus gesproken had. Terwijl Hij bij gelegenheid van
het paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er velen in zijn Naam te
geloven bij het zien van de tekenen die Hij deed. Maar Jezus van zijn
kant had geen vertrouwen in hen omdat Hij allen kende. Hij wist wat
er in de mens stak en daarom was het niet nodig dat iemand Hem over
de mens inlichtte.
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: Uw woord is waarheid Heer
Uw Woord is waarheid, Heer.
Uw Woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden.
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
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Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige,
katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.
VOORBEDE
COLLECTE – KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v.
collectegeld.

€ 2,50

€ 5,00

€ 10,00
-9-

ZEGENING VAN HET ALTAAR
Vervolgens gaat de bisschop over tot de zegening van het altaar.
Ondertussen wordt gezongen:
LIED: Ave verum corpus (W.A. Mozart)
Hierna spreekt de bisschop, staande zonder mijter, de gelovigen toe
in de volgende bewoordingen:
Broeders en zusters,
met vreugde zijn wij als gemeenschap bijeengekomen
voor de zegening van dit altaar.
Laten wij met grote aandacht
aan deze plechtigheid deelnemen
en God bidden
dat Hij welwillend neerziet op de offerande van de kerk
die op dit altaar zal worden aangeboden
en zijn volk maakt
tot een blijvende offergave voor zichzelf.
Allen bidden enige tijd in stilte.
Vervolgens strekt de bisschop zijn handen uit en zegt met verheffing
van stem:
Gezegend zijt Gij, God!
Voor de verlossing van de mensen
hebt Gij het offer aanvaard
dat uw Gezalfde heeft opgedragen
op het altaar van het kruis,
en om zijn gedachtenis te vieren
brengt Gij in uw vaderlijke liefde uw volk bijeen
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aan de tafel des Heren.
Zie dan, Heer, naar dit altaar
Dat wij in gereedheid hebben gebracht
voor de viering van uw mysteries:
Laat dit het middelpunt zijn van onze lofprijzing en dank,
het altaar waarop wij Christus’ offer
onder tekenen aanbieden,
de tafel waaraan wij het brood ten leven breken
en uit de beker van de eenheid drinken,
de bron waaruit zonder ophouden het water stroomt
dat ons redt.
Laat ons hier toetreden tot Christus, de levende steen,
om in Hem uit te groeien tot een heilige tempel
en op het altaar van ons hart
het aangename en welgevallige offer te brengen
van een heilig leven
tot lof van uw heerlijkheid.
Allen: Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen.
Vervolgens doet de bisschop wierook in het wierookvat en
bewierookt het altaar. Daarna ontvangt hij de mijter, keert terug
naar zijn zetel, waar hij bewierookt wordt, en gaat zitten. De
assistenten gaan nu door de kerk en bewieroken de gelovigen en
heel de kerkruimte.
De assistenten bedekken het altaar met een dwaal en versieren het,
eventueel met bloemen; zij zetten de kandelaars met kaarsen die
voor de eucharistieviering vereist zijn op de juiste plaats en leggen
het altaarkruis neer.
Wanneer het altaar in gereedheid is gebracht, worden de offergaven
aangebracht. Terwijl dit gebeurt wordt gezongen.
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Lied: Neemt en eet
Neemt en eet met elkaar,
leeft van het oergebaar,
deelt tesamen brood en wijn,
heelt de onmacht en de pijn.
Neemt en drinkt met elkaar
wordt als een bedelaar
levend met een open hand
die geluk om niet ontvangt.
Komt, vernieuwt het verbond
stemt in met hart en mond
dankt de God die leven doet
ons tot liefde samenroept.
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer
van zijn Naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.
GEBED OVER DE GAVEN
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,
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altijd en overal door Christus onze Heer. Want Gij gunt uw gelovigen
de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te
gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere
aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw
aan de sacramenten waarin wij zijn herboren.
Zo groeien wij tot de volheid der genade die Gij uw kinderen hebt
toegezegd. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met
allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U
toe met de woorden: Zum Sanctus (F. Schubert)
Heilig, heilig, heilig, ist der Herr!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er!
Er, der nie begonnen, Er der immer war,
ewig ist und waltet, sein wird immer dar.
Heilig, heilig, heilig, ist der Herr!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er!
Allmacht, Weisheit, Liebe, alles ringsumher.
Heilig, heilig, heilig, ist der Herr!
EUCHARISTISCH GEBED
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus
uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons
mensen redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw
vrede ons wordt aangeboden.
God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend,
hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij
overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en
elkander beminnen.
Wij vragen u te gaan staan.
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Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en
vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest,
nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen.
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij
tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende U,
brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u
gegeven wordt.
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw
liefde, vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en
sprak: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker
van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u
en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft
dit doen om mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Wij gaan nu allen zitten.
Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden
wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen
verzoening.
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw
Zoon en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest
verwijderen wat scheiding brengt.
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Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, onze paus
en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw
volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de
mensen en tot instrument van uw vrede.
Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen
met de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met alle
heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van
alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot een
eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw
vrede. Door Jezus Christus onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
COMMUNIERITUS
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons
gegeven heeft:
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.
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Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van
Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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. Gij, die leeft in eeuwigheid.
Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
LAM GODS
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
COMMUNIE
GEBED VAN DE GEESTELIJKE COMMUNIE:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik
omhels U; verlaat mij nooit meer. Amen.
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Of:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te
ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof
Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij
nooit van U gescheiden worden. Amen.
COMMUNIELIED: Panis Angelicus (C. Franck)
GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN - ZEGEN
SLOTLIED: Zo spreekt de Heer
Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
Wat durft dat volk mij nog te vragen.
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft
wat durft dat volk mij nog te vragen.
Die in zak en as gezeten
twistend mijn gebod vergeten,
denkt gij, dat ik om dat vasten geef?
Mijn volk, wat durft gij mij te vragen.
Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt
durf Ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden,
schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor Ik naar uw smeken niet,
en durf uw vasten niet vertrouwen.
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En Jezus sprak: Bemint uw vijand ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Vergeeft het kwaad, zo doet mijn Vader ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Want gij zijt ook zelf geschonden
door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.
Heer God, wij staan voor U verlegen.
En Jezus zegt: Mensen, verdraagt elkaar,
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Vergeet u zelf en dient elkander maar
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Aan elkander prijsgegeven
vindt gij honderdvoudig leven.
Jezus zegt: Mensen, bemint elkaar.
En Jezus’ woord zal ons bevrijden.
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