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OPENINGSLIED: Om te leven met zovelen
Om te leven met zovelen,
mens voor mens en land voor land,
is uw woord aan ons gegeven
en uw Geest weeft het verband.
Leer ons uit onszelf te treden,
haal ons uit die eenmanstent
om te gaan met vaste schreden
naar wie nog geen leven kent.
Dat wij niet verloren raken
in een binnenlandse strijd,
opgetast met eigen zaken,
voor zoveel zo weinig tijd.
Dat wij niet onszelf begraven,
niet vergaan in eigen baat,
maar verrijzen bij het leven,
tot vernieuwing weer in staat.
Gij die weigert aan te nemen
dat uw liefde zal vergaan;
Gij die leeft van hoop op mensen,
dat zij ooit elkaar verstaan.
Blijf hier leven in ons midden,
stuw ons naar elkander toe,
blijf in armen om te bidden
en word uw gebed niet moe.
OPENINGSRITUS
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

-1-

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
KYRIE
GLORIA
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING: Uit de Profeet Jesaja 53, 10-11
De Heer heeft besloten zijn dienaar te vernederen en hem te doen
lijden. Waarlijk, hij gaf zijn leven als zoenoffer maar hij zal een
nageslacht zien en het raadsbesluit van de Heer komt door hem tot
vervulling. Na zijn lijden zal hij het licht zien en verzadigd worden. Door
zijn zwoegen zal mijn rechtvaardige dienaar velen rechtvaardigen. Hij
zal zich belasten met hun fouten.
Woord van de Heer – Wij danken God
TUSSENZANG: Blijf wakker en moedig
Volg het licht, niet het duister.
Zoek de rijkdom van het woord.
Het duister zoekt wegen om ons te misleiden.
Maar ga in waardigheid voort.
Volg het licht, niet het duister.
Zoek de rijkdom van het woord.
Het duister zoekt wegen om ons te misleiden.
Maar ga in waardigheid voort.
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Refrein: Wees een volgeling van het licht.
Veranker je keuzes in besef van God.
Houd je ogen op wat goed is gericht.
Blijf wakker en moedig, richt je levenslot.
Het is moeilijk stand te houden.
Zoek de waarheid die bevrijdt.
We worden belegerd door valse profeten,
Blijf staan in rechtvaardigheid.
Refrein
Maak je hart onbevreesd.
Luister niet naar angst of haat.
De aarde mag niet sterven in onze handen.
Voeg bij het woord de daad.
Schuil in zijn tempel van waarheid en liefde.
Bid en zing tot zijn eer.
Zijn wegen en woorden en offer
sterken je keer op keer.
Refrein
TWEEDE LEZING: Uit de brief aan de Hebreeën 4, 14-16
Broeders en zusters, nu wij een verheven hogepriester hebben, een
die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, nu moeten wij
vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een hogepriester
die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op
allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien den
van de zonde.

-3-

Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de boon van Gods genade,
om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp.
Woord van de Heer – Wij danken God
ALLELUIA: Joh., 15 15b
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer. Niemand komt tot de Vader
tenzij door Mij. Alleluia.
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus 10, 35-45 of 42-45
Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, naar
Jezus toe en zeiden: “Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U
vragen." Hij antwoordde hun: “Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?" Zij
zeiden Hem: “Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter en de
ander aan uw linkerhand moge zitten." Maar Jezus zei hun: “Ge weet
niet wat ge vraagt.
Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en met het doopsel
gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt word?" Zij antwoordden
Hem: “Ja, dat kunnen wij." “lnderdaad", - gaf Jezus toe - “de beker die
Ik drink zult gij drinken, en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word,
zult gij gedoopt worden; maar het is niet aan Mij u te doen zitten aan
mijn rechter- of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit
is bereid." Toen de tien anderen dit hoorden werden ze kwaad op
Jakobus en Johannes.
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: Kostbaar
Kostbaar, zegt God, ben jij in mijn ogen. Ik heb je lief.
OVERWEGING
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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,
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.
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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.
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COLLECTELIED: Ubi caritas
Ubi caritas, ubi caritas, ubi caritas, et amor.
Ubi caritas, ubi caritas, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus et in ipso, jucundemur.
Et ex corde diligamus nos sincero, nos sincero.
Ubi caritas, ubi caritas, ubi caritas, et amor.
Ubi caritas, ubi caritas, Deus ibi est.
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.
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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,
altijd en overal. Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat;
Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw
beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt Gij aan hem
onderworpen: in uw Naam mag hij over alles heersen en U altijd
prijzen om het werk van uw handen, door Christus onze Heer.
Daarom met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U en
zingen vol vreugde: Sanctus
EUCHARISTISCH GEBED:
GvL 744
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met
ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw
liefde vieren met brood en beker.
Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de
Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. Daarom
bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en
deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van
zijn lichaam en zijn bloed.
Wij vragen u te gaan staan of knielen.
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Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn
leerlingen terwijl Hij zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is
mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem 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.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Wij gaan nu allen zitten.
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw
Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven
opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle
zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul
ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn
bloed en maak nieuwe mensen van ons, dat wij op Jezus gelijken.
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes, leer alle
gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak
hen trouw in de beleving van uw evangelie.

-8-

Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat
wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan
Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de
verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in
uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze
levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria,
de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, met
de heilige Bonifatius en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar
uw Naam aanbidden en U prijzen 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 angst en 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.
AGNUS DEI
COMMUNIE
Voor een goede doorloop vragen wij u om ook als u niet ter communie gaat,
wel mee naar voren te gaan. Als u uw handen voor de borst kruist, ontvangt u dan
de zegen. Zo voorkomen we dat u in de banken te dicht langs elkaar loopt.

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.
Of:
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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: Ave Maria
Ave Maria, ave Maria, ave Maria,
gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus.
Et benedictus fructus ventris tui,
fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, sancta Maria,
mater Dei, ora pro nobis peccatoribus
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae,
nunc et in hora, mortis nostrae.
Amen, amen.
GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN - ZEGEN
SLOTLIED: You light up my life
So many nights I’d sit by my windows
waiting for someone to sing me his song.
So many dreams I kept deep inside me
alone in the dark but now you’ve come along and…
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You light up my life, You give me hope to carry on,
You light up my days and fill my nights with song.
Rolling at sea adrift on the waters,
could it be fin’lly I’m turning for home.
Fin’lly a chance to say, ‘hey! I love you.’
Never again to be all alone and…
You light up my life, You give me hope to carry on,
You light up my days and fill me nights with song,
It can be wrong when it feels to right,
cause You, You light up my life.
You wil light up my life.
You light up …….
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