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OPENINGSLIED: Wij treden biddend in uw licht       GvL 558 
Wij treden biddend in uw licht,  
op U is onze hoop gericht, 
die alles wat op aarde leeft  
te allen tijd uw liefde geeft. 
 
God, Vader, die van eeuwigheid,  
het heil der mensen hebt bereid.  
Geef dat uw al verlossend Woord  
in groot vertrouwen wordt aanhoort. 
 
God, Zoon, die door uw offerdood  
de deur naar ’t leven weer ontsloot,  
wij vragen dringend altijd weer:  
bewaar ons in uw liefde, Heer. 
 
God, goede Geest van heiligheid,  
die ieder mens in liefde leidt, 
Breng allen samen en bewerk  
de eenheid van de christenkerk. 
 
OPENINGSRITUS  
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 
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. 
 
SCHULDBELIJDENIS          GvL 714 
Heer, die de rechtvaardigen bemint 
en de verdrukten recht verschaft, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
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Christus, die rondtrok en alle ziekten en kwalen genas, ontferm U 
over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, die de wil van de Vader hebt volbracht en ons zijn geboden 
hebt gegeven om ze trouw te volbrengen, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
GLORIALIED: Dit is de dag         GvL 429 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,  
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen. 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren uw heilige Naam. 
En U in waarheid aanbidden. 
 
OPENINGSGEBED 
 

EERSTE LEZING: Uit het boek Exodus 17, 8-13 
In die dagen kwam Amalek aanzetten om Israël aan te vallen. Toen zei 
Mozes tot Jozua: “Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde 
tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top 
van de heuvel staan." Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. 
Hij bond de strijd aan met Amalek terwijl Mozes, Aäron en Chur de 
top van de heuvel bestegen. En zolang Mozes zijn armen opgeheven 
hield waren de Israëlieten aan de winnende hand.  



 

 

 

- 3 - 

Maar liet hij zijn armen zakken dan won Amalek. Tenslotte werden 
Mozes' armen moe. Toen haalden ze een steen voor hem waar hij op 
ging zitten. Aäron en Chur ondersteunden zijn armen, elk aan een 
kant. Zo bleven zijn armen omhooggeheven, tot zonsondergang toe. 

En Jozua versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Heeft Hij ons bidden opgevangen      GvL 610 
Heeft Hij ons bidden opgevangen 
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd. 
Meer dan een mens ooit kan verlangen: 
Ik ben met u, heeft Hij gezegd. 
Opent uw harten, mensenkind’ren, 
die bang en ontoegank’lijk zijt, 
geen macht ter wereld kan verhind’ren, 
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt. 
 
Hij zal de armen niet verstoten, 
Hij is met onze nood bekleed. 
Voor allen die zijn vastgelopen 
heeft Hij een naam, een nieuwe geest. 
Hij spreekt de taal van alle landen 
en overal ontkiemt zijn rijk. 
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden 
en achter elke mens staat Hij. 
 
Zijt Gij het eerst van ons geboren, 
zijt Gij de welbeminde zoon 
blijf ons dan trouw, wij zijn verloren 
als Gij niet met ons samenwoont. 
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Dat wij met U gelukkig leven 
en spelen voor Gods aangezicht, 
dat wij elkaar de vrede geven 
die Gij voor ons hebt aangericht. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan 
Timotheüs 3, 14-4, 2 
Dierbare, Blijf bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het 
waren die u onderricht hebben en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd 
zijt met de heilige geschriften; daaruit kunt gij de wijsheid putten die 
u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus. Elk door God 
geïnspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en 
dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen 
op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat de man Gods voor 
zijn taak berekend is en toegerust voor elk goed werk. Ik bezweer u 
voor het aanschijn van God en van Christus Jezus, die levenden en 
doden zal oordelen bij zijn verschijning en bij zijn koningschap: 
verkondig het woord, dring aan, te pas en te onpas, weerleg, berisp, 
bemoedig, in één woord, geef uw onderricht met groot geduld. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA: Ef. 1. 17-18 
Alleluia. Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog 
verlichten, om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. 
Alleluia.  
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas 18, 1-8 
In die tijd leerde Jezus in een gelijkenis aan zijn leerlingen dat zij 
steeds moesten bidden en daarin niet versagen. Hij zei: “Er was eens 
in een zekere stad een rechter die zich om God noch gebod 
bekommerde.  
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Er was ook een weduwe in de stad die herhaaldelijk bij hem kwam 
met het verzoek: Verschaf mij recht ten opzichte van mijn tegenstan-
der. Een tijdlang wilde die rechter niet, maar daarna zei hij bij zichzelf: 
Al bekommer ik mij om God noch gebod, toch zal ik die weduwe recht 
verschaffen om niet langer geplaagd te worden door haar eindeloze 
bezoeken." En de Heer sprak: “Hoort wat de onrechtvaardige rechter 
zegt! “Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die 
dag en nacht tot Hem roepen, of zal Hij ten opzichte van hen 
onbewogen blijven? Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen. 
Maar: zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?" 
 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 
 
GELOOFSBELIJDENIS           GvL 722 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader, 
vandaar zal hij komen oordelen, 
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de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven.  
Amen. 

 
VOORBEDE 
 
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. 

 
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 door Christus onze Heer. Door mens te worden heeft 
Hij de oude mensheid een nieuwe jeugd geschonken, en door het 
lijden te aanvaarden heeft Hij onze zonden uitgewist. De toegang tot 
het eeuwig leven heeft Hij vrij gemaakt door uit de doden te 
verrijzen; door naar U, zijn Vader, op te gaan heeft Hij de poort 
ontsloten die tot de hemel toegang geeft. Daarom, met alle engelen 
en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn en 
zeggen U toe vol vreugde: Heilig        GvL 291 
Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 
 
Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
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. 
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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. 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, 
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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, 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. 
 
LAM GODS           GvL 331 
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. 
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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. 
 
COMMUNIELIED: God groet u zuiv’re bloemen      GvL 445 
God groet u, zuiv’re bloeme,  
Maria, Maged fijn.  
Gedoog dat ik u roeme:  
lof moet u altijd zijn!  
Als gij niet waart geboren,  
o reine maged vrij,  
wij waren allen verloren,  
aan u beveel ik mij! 
 
O roosken zonder doren,  
o violette zoet.  
O bloeme blauw in ’t koren,  
neem mij in uw behoed.  
Vol liefde en gestadig,  
ootmoedig, zo zijt gij,  
och, wees mij toch genadig,  
aan u beveel ik mij! 
 
Met recht zijt gij verheven 
Al boven d’eng’lenschaar. 
Al ben ik hier gebleven, 
mijn hart is bij u daar. 
Och wil mij toch geleiden, 
staat gij mij altoos bij, 
en wil van mij niet scheiden,  
aan u beveel ik mij! 



 

 

 

- 12 - 

GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
SLOTLIED: Vernieuw Gij mij                    GvL 538 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
 


