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OPENINGSLIED: Ik sta voor U        GvL 473 
Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis, 
dood is mijn lot, hebt Gij geen and’re zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen. 
 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan Uw Zoon besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft. 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
WELKOM EN INLEIDING 
 
GEBED OM VERGEVING                    GvL 226  
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot 
God om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 
Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 
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Heer, ontferm U over ons. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  
Amen. 
 
OPENINGSGEBED  
Heer, verhoor in uw goedheid ons gebed:  
vermeerder ons geloof in uw Zoon  
die uit dood is opgestaan  
en versterk ook onze hoop  
op de verrijzenis van uw dierbaren.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon…. 
 
EERSTE LEZING: Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes  
21,1-5a.6b-7 
Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste 
hemel en de eerste aarde waren verdwenen, en ook de zee bestond 
niet meer. En de heilige Stad, het Nieuw-Jeruzalem, zag ik neerdalen 
van God uit de hemel, toegerust als een bruid, die voor haar man is 
getooid. En ik hoorde van de Troon een machtige stem en ze sprak: 
Zie, de Woonstede Gods bij de mensen: Hij zal zijn Tent bij hen 
spannen. Zij zullen zijn volk zijn, Hij: God met hen! Elke traan wist Hij 
weg uit hun ogen; En nooit zal de dood er meer zijn, Geen rouw, 
geen geween en geen smart; Want het vroegere is voorbij! En Die op 
de Troon is gezeten, sprak: Zie, Ik maak alles nieuw! En Hij 
vervolgde: Schrijf op! Want deze woorden zijn trouw en waarachtig. 
En Hij sprak tot mij: Het is geschied! Ik ben de Alfa en de Omega;  
Het Begin en het Einde! De dorstige zal ik te drinken geven uit de 
bron des eeuwigen levens, om niet. Die overwint, zal dit alles 
beërven; Ik zal hem tot God zijn, hij Mij tot zoon. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
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TUSSENZANG: Heer, herinner U de namen       GvL 453 
Heer, herinner U de namen 
van hen, die gestorven zijn, 
en vergeet niet, dat zij kwamen 
langs de straten van de pijn, 
langs de wegen van het lijden, 
door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide 
Vaderhuis hun toebereid. 
 
Heer, herinner U hun luist’rend 
wakker liggen in de nacht 
en hun roepen in het duister, 
de armzaalgheid van hun kracht, 
en wil zeer aandachtig lezen 
in de rimpels van de hun huid 
de verscheurdheid van hun wezen, 
en wis hunne zonden uit. 
 
Die Maria hebt vergeven 
en de rover aan het kruis, 
laat de doden eeuwig leven 
met U in het paradijs. 
Heer, herinner U hun namen, 
oordeel hen en spreek hen vrij, 
en bedek hun schuld en laat hen 
zitten aan uw rechterzij. 
 
Waarheen zal de mens zich keren, 
die, staand voor uw aangezicht, 
uwe liefde moet ontberen 
bij het eindelijk gericht? 
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Heer, zo Gij niet wordt bewogen 
door het breken van zijn stem, 
door de droefheid in zijn ogen, 
is bij niemand heil voor hem. 
 
EVANGELIE: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Marcus16, 1-8  
Toen de sabbat voorbij was kochten Maria Magdalena, Maria de 
moeder van Jakobus, en Salome welriekende kruiden om Hem te gaan 
balsemen. Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist 
op was, gingen zij naar het graf. Maar ze zeiden tot elkaar: “Wie zal de 
steen voor ons van de ingang van het graf wegrollen?" Opkijkend 
bemerkten ze echter dat de steen weggerold was; en deze was zeer 
groot. Binnengetreden in het graf zagen ze tot hun ontsteltenis aan 
de rechterkant een jongeman zitten in een wit gewaad. 
Maar hij sprak tot haar: “Schrikt niet. Gij zoekt Jezus de Nazarener die 
gekruisigd is. Hij is verrezen, Hij is niet hier. Kijk, dit is de plaats waar 
men Hem neergelegd had. Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus 
zeggen: Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult ge Hem zien, zoals Hij u 
gezegd heeft." De vrouwen gingen naar buiten en vluchten weg van 
het graf, want schrik en ontsteltenis hadden hen overweldigd. En uit 
vrees zeiden ze er niemand iets van.  
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: U komt de lof toe            GvL 265 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o 
Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
 
OVERWEGING 
 
VOORBEDEN  
De namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden 
genoemd.  
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MUZIKAAL INTERMEZZO 
Op het scherm verschijnen de namen van de opgegeven intenties. 
 
COLLECTE – KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
De door de coronacrisis ingestelde maatregelen mist de parochie de inkomsten 
van de collecten. De kosten voor beheer van de kerkcentra en het honorarium 
voor de pastores lopen gewoon door. 
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per 
overschrijving over te maken op bankrekening: 
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld. 
Hiervoor mijn dank. Pastoor Sandor Koppers 
              

                         
       €   2,50        € 5,00        € 10,00  
U kunt gebruik maken van deze QR codes d.m.v. uw ING bank app. 

 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
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, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
 
Heer, aanvaardt onze gaven en verhoor ons gebed: neem uw 
overleden dienaren op in de heerlijkheid bij uw Zoon, die ons met 
elkaar verbindt door dit grote sacrament van zijn liefde.  
Door Christus, onze Heer. 
 
EUCHARISTISCH GEBED 
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De Heer zal bij u zijn. 
De Heer zal u bewaren. 
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 door Christus onze Heer. Want Hij die uit de dood is 
opgestaan, Hij is het licht der wereld, onze enige hoop; in onze 
angst, omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte dat wij 
eens onsterfelijk zullen zijn met Hem. Gij neemt het leven, God, niet 
van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord; en als 
ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een 
plaats voor ons bereid in uw huis, om daar voorgoed te wonen. 
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: Heilig          GvL 291 
Heilig, heilig, heilig de Heer.  
Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. Hosanna in den hoge, Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren, in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. Hosanna in den hoge. 
 
Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
 
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons 
tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, 
uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons 
allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 
Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en 
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dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om Hem. 
 
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed 
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 
in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 
ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn 
Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn 
leerlingen en zei: 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. 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
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aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 
Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 
vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 
Geest en breng ons elkaar nabij. 
 
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader voor uw heilige kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de 
hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze 
bisschop Johannes, en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt 
aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een 
bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet hen niet, die door 
de dood van ons zijn heengegaan.  
 
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de 
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook 
met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en 
brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, 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; 
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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. 
 
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. 
 
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            GvL 331 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Geef ons de vrede, geef ons de vrede, geef ons de vrede. 
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COMMUNIE 
Voor een goede doorloop vragen wij u om ook als u niet ter communie gaat mee 
naar voren te gaan. Als u uw handen voor de borst kruist ontvangt u de zegen.  
 
MUZIKAAL INTERMEZZO 
 
SLOTGEBED  
Heer: betoon door dit offer,  
dat Gij uit onze handen hebt aangenomen,  
aan uw overleden dienaren uw milde barmhartigheid. 
Eens hebt Gij hun genade van het doopsel geschonken,  
laat hen nu binnengaan in uw vreugde zonder einde.  
Amen. 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED:  Ga mee met ons (mel. Abide with me) 
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit 
naar tijd en land, door u ooit aangeduid. 
Leef op in ons, de mens die leven moet,  
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. 
  
Ga mee met ons, verberg U niet altijd,  
gun ons een flits, een teken in de tijd  
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft  
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
  
Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U? 
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.  
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.  
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
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Dick van Laar – 80 jaar 

Rie van Teeffelen – 87 jaar 

Coos Dijkstra – 92 jaar 

Annie Dijkstra - 88 jaar 

Carel Couwenbergh – 89 jaar 

Jo Wortel – 89 jaar 

Theo van Vugt – 85 jaar 

Leidy de Vries – 94 jaar 

Ben de Snoo – 68 jaar 

Ria Bertens – 91 jaar 

Ans Kemper – 87 jaar 

Eddy Kenter – 89 jaar 

Bob Brooks – 77 jaar 

Hanneke Smit – 72 jaar 

Greet Stricker – 81 jaar 

Willy van der Nat-Calis – 85 jaar 

Susan Kiekens – 63 jaar 

Joan Moesan – 55 jaar 

Connie Roof – 93 jaar 

Jan Ouwerkerk – 89 jaar 

Gerard Dudink – 90 jaar 

Hen Steeman – 76 jaar 

Wies Rijkenborgh – 81 jaar 

Tiny van Kessel – 92 jaar 

Ethel Bulo – 87 jaar 

Beatrix Berendsen – 95 jaar 

Hendrik Saldi – 66 jaar 

Paul Looijmans – 73 jaar 

 


