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OPENINGSLIED: Voor mensen die naamloos      GvL 644 
Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan: ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven, wij krijgen een naam. 
 
Voor mensen die roepend, tastend en zoekend 
door het leven gaan: verschijnt hier een teken, 
brood om te breken, wij kunnen bestaan. 
 
Voor mensen die vragend, wachtend en wakend 
door het leven gaan: weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen, wij worden verstaan. 
 
Voor mensen die hopend, wankel gelovend 
door het leven gaan: herstelt God uit duister 
Adam in luister, wij dragen zijn naam. 
 
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. 
 
GEBED OM VERGEVING              GvL 713 + 223 
Heer, die de gerechtigheid laat stralen over de volkeren 
en haar op aarde zult laten zegevieren, 
ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. (2x) 
Christus, die ondersteund zijt door het getuigenis van de Vader, 
om de blijde boodschap van vrede te verkondigen, 
ontferm U over ons. 
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Christus, ontferm U over ons. (2x) 
Heer, die door God de Vader gezalfd zijt om allen te genezen 
die onder de dwingelandij van de duivel stond, 
ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. (2x) 
 
GLORIA: Aanbidt en dankt        GvL 401 
Aanbidt en dankt uw Vader, God 
die leeft van eeuwigheid; 
aan Hem behoort het koningschap 
en alle heerlijkheid. 
Verkondigt Hem en looft zijn Naam, 
bezingt zijn wondermacht; 
dan zal op aarde vrede zijn 
voor wie zijn hulp verwacht. 
 
Aanbidt en dankt de koningszoon, 
die in de wereld kwam, 
en al de zonden van zijn volk 
gehoorzaam op zich nam. 
Nu nodigt Hij zijn broeders uit 
op ’t grote koningsfeest. 
En waar Hij leeft aan Vaders hand 
daar heerst een goede geest. 
 
OPENINGSGEBED 
 

EERSTE LEZING: Uit de Profeet Amos 6, 1a. 4-7 
Dit zegt de almachtige Heer: “Wee, de zorgelozen in Sion, de 
zelfverzekerden op Samaria's berg. Zij liggen op ivoren bedden en 
strekken zich uit op hun rustbanken; zij eten de lammeren van de 
kudde op en de kalveren uit de stal. Zij verzinnen maar liederen bij het 
getokkel van de harp, en denken dat hun speeltuig dat van David 
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evenaart; zij drinken wijn uit brede schalen en zalven zich met de 
kostelijke olie, maar om Jozef's ondergang bekreunen zij zich niet. 
Daarom gaan zij als eersten de ballingschap in, en is het gedaan met 
de feesten van hen die daar lui liggen en uitgestrekt." 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Alleen wie het gegeven is       GvL 404 
Alleen wie het gegeven is 
hij kan het woord verstaan. 
Er zijn er die onvruchtbaar zijn 
omwille van mijn naam. 
 
Wie oren heeft, hij luistere! 
Ik geef u goede raad: 
verkoop wat gij bezit en kom, 
volg mij met woord en daad. 
 
Alleen te zijn, geloven dat 
zo leven vruchtbaar is: 
een dwaasheid als de Heer ons niet 
tot levend voorbeeld is. 
 
Alwie zich zo verliezen durft 
zal delen in zijn dood 
en als een bron van vreugde zijn 
voor anderen in nood. 
 
Dankt God die alle leven schept, 
de Bron van vruchtbaarheid, 
die mensen door zijn Geest bezielt 
en op zijn wegen leidt. 
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TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan 
Timotheüs  6, 11-16 
Dierbare, Streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, 
volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, 
grijp het eeuwige leven. Daartoe zijt gij geroepen, daartoe hebt gij de 
goede belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen. Ik beveel u 
voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt, en van Christus 
Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd: 
bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschijning van onze 
Heer Jezus Christus die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen, 
Hij, de gelukzalige, de enige Heerser, de grote Koning en de opperste 
Heer die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. 
Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien. Hem zij eer en 
eeuwige macht! Amen. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Joh. 6. 64b en 69b 
Alleluia. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. uw woorden zijn 
woorden van eeuwig leven. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Lucas 16, 19-31 
In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën: “Er was eens een rijk man die in 
purper en fijn linnen gekleed ging en iedere dag uitbundig feest 
vierde, terwijl een arme, die Lazarus heette, met zweren overdekt 
voor de poort lag. Hij verlangde er naar zijn honger te stillen met wat 
bij de rijkaard van de tafel viel. Maar er kwamen alleen honden die 
zijn zweren likten. Nu gebeurde het dat de arme stierf en door de 
engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. De rijke stierf ook 
en kreeg een eervolle begrafenis. In de onderwereld, ten prooi aan 
vele pijnen sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham en Lazarus 
in diens schoot.  
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Toen riep hij uit: Vader Abraham, ontferm u over mij en geef Lazarus 
opdracht de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong 
daarmee te komen verfrissen, want ik word door de vlammen hier 
gefolterd. Maar Abraham antwoordde: Mijn zoon, herinner u hoe gij 
tijdens uw leven uw deel van het goede hebt gekregen en hoe op 
gelijke manier aan Lazarus het kwade ten deel viel; daarom 
ondervindt hij nu hier de vertroosting maar wordt gij gefolterd. 
Daarenboven gaapt er tussen ons en u voorgoed een wijde kloof, 
zodat er geen mogelijkheid bestaat, - zelfs als men zou willen - van 
hier naar u te gaan noch van daar naar ons te komen. De rijke zei: Dan 
vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, 
want ik heb nog vijf broers; laat hij hen waarschuwen opdat zij niet 
eveneens in deze plaats van pijniging terecht komen. Maar Abraham 
sprak: Zij hebben Mozes en de profeten; laat ze naar hen luisteren. 
Maar hij zei: Och neen, vader Abraham! Maar als er een uit de doden 
naar hen toegaat, zullen ze zich bekeren. Hij echter sprak tot hem: Als 
ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet 
laten overreden als er iemand uit de doden opstaat." 
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, 
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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, 
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 INGbank app. 
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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, 
altijd en overal door Jezus Christus onze Heer. Die eenmaal door de 
dood is heengegaan, het ontzagwekkend wonder heeft volbracht; 
die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde, om te zijn: 
uw uitverkoren en geheiligd volk, koningen en priesters worden wij 
genoemd. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal: dat Gij ons 
uit de duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw onvergankelijk 
licht. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die 
staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zeggen U toe vol 
vreugde: Heilig           GvL 295 
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. 
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EUCHARISTISCH GEBED:         GvL 729 
Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest.  
Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en 
rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere 
offergave hulde worden gebracht aan uw Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.  
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken.  
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en 
eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven 
wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede uit 
in uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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. 
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Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing van uw rechter-
hand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en 
bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig.  
 
Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en 
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U 
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.  
Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien 
worden tot één lichaam en één geest. 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met 
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw 
apostelen en martelaren, met de heilige Bonifatius en met allen die 
in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.  
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen 
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij 
met u worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, 
sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze 
paus, en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de 
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij u hebt verworven.  
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters,  ja, laat allen die U lief 
waren, en die van hier zijn heengegeaan, genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor 
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.  
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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. 
 
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. 
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Wenst elkaar de vrede. 
 
LAM GODS            GvL 335 
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. 
 
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. 
 
COMMUNIELIED: Zingt voor de Heer   GvL 565 
Zingt voor de Heer van liefde en trouw, 
die onder ons verblijven wou. 
Zingt als het gras dat dankt voor dauw; 
Alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor het heilig hemels brood, 
dat ons versterkt in alle nood, 
dat ons doet leven na de dood; 
alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor de liefde die ons bindt, 
die in ons hoofd haar woning vindt, 
die in ons hart haar rijk begint, 
alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor het heil dat komen gaat; 
zingt voor de deur die open staat, 
zingt voor de God die zingen laat; 
alleluja, alleluja. 
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GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
SLOTLIED: Dankt, dankt         GvL 415 
Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
 
Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven, 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
 


