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INTREDELIED: Hoe is uw naam    GvL 103 III 
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 
Eeuwige God, wij willen U zien. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
Eeuwige God, wij willen U zien, 
geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
Want wat de hemel is voor de aarde, 
dat is uw liefde voor hen die geloven. 
 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
Gij, de vergeving van alle zonden, 
recht en gerechtigheid voor deze wereld. 
 
Gij, de vergeving van alle zonden, 
geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten, 
dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God. 
 
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 
eeuwige God, wij willen U zien. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
WOORD VAN WELKOM 
 
LIED OM VERGEVING                  GvL 217 
voorzang: 
1.Heer Jezus, Koning en gezalfde Gods, 
2.Heer Jezus, hogepriester, knecht van God, 
3.Heer Jezus, woord en evenbeeld van God, 
4.Heer Jezus, licht en aangezicht van God, 



5.Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God, 
6.Heer Jezus, onze broeder, onze God, 
 
Na elke aanroeping: 
Allen:  Heer onze Heer, ontferm U over ons. 
 
GLORIALIED: Looft God in zijn heiligdom   GvL 150 III 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Looft God in zijn heiligdom, looft Hem heel zijn hemel om! 
Looft Hem om zijn grote macht, looft Hem naar zijn grote kracht! 
 
Looft Hem met bazuingeschal, looft de Heer van het heelal! 
Looft Hem! Laat de harpen slaan! Looft Hem! Grijpt de citers aan! 
 
Looft Hem dansend groot en klein, looft Hem rinkend met de 
tamboerijn! 
Looft Hem fluitend met de fluit, looft Hem op cymbaal en luit! 
 
Spant uw snaren Hem ter eer: Alleluia! Looft de Heer! 
Looft Hem zingend al wat leeft, looft Hem al wat adem heeft! 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING: Uit het boek Exodus 12, 1-8 + 11-14 
In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aäron in Egypte 
en sprak: “Deze maand moet gij beschouwen als de beginmaand, als 
de eerste maand van het jaar. Maak aan heel de gemeenschap van 
Israël het volgende bekend: Op de tiende van deze maand moet ieder 
gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Als een gezin te klein is 
voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal 
personen, samen doen met hun naaste buurman. Bij het verdelen van 
het lam moet er rekening gehouden worden met ieders eetlust. Het 
lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en eenjarig.  



Ge kunt er een schaap of een geit voor nemen. Ge moet de dieren 
vasthouden tot aan de veertiende van de maand. Dan moet heel de 
verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de 
avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en dat 
uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de 
deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. In dezelfde nacht 
moet het vlees gegeten worden op het vuur gebraden. Het moet 
gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden. En dit is de 
wijze waarop gij het lam moet eten: uw lendenen omgord, uw voeten 
geschoeid en uw stok in de hand. Haastig moet ge het eten want het is 
pasen voor de Heer.  Deze nacht zal ik door Egypte gaan en alle 
eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren zal ik slaan. Aan 
alle goden van Egypte zal ik het vonnis voltrekken. Maar het bloed aan 
de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als ik het bloed aan uw 
huizen zie zal ik u voorbijgaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen 
als ik Egypte sla. Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken, ge moet 
hem vieren als een feest ter ere van de Heer. Van geslacht tot geslacht 
moet ge hem als een eeuwige instelling vieren." 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Want mijn herder    GvL 23 III 
Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken. 
 
Mijn herder is de Heer het ontbreekt mij aan niets. 
Hij legt mij in grazige weiden, Hij geeft rust aan mijn ziel, 
Hij leidt mij naar rustige waat’ren om mijn ziel te verkwikken. 
 
Hij leidt mij in het rechte spoor omwille van zijn Naam. 
Al moet ik door donkere dalen, ik vrees geen kwaad. 
Uw staf en uw stok zijn mijn troost, Gij zijt steeds bij mij. 
 
Gij bereidt voor mij een tafel voor het oog van mijn vijand. 
Gij zalft met olie mijn hoofd en mijn beker vloeit over. 
 



Mij volgen uw heil en uw mildheid al de dagen van mijn leven. 
In het huis van mijn Heer wil ik wonen tot in lengte van dagen. 
 
Glorie aan den Vader en den Zoon en den heiligen Geest, 
Die is en die was en die komt, in de eeuwen der eeuwen. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Korinthe 11, 23-26 
Broeders en zusters, Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering 
ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven: dat de Heer Jezus 
in de nacht waarin Hij werd overgeleverd brood nam en na gedankt te 
hebben het brak en zei: “Dit is mijn lichaam voor u. “Doet dit tot mijn 
gedachtenis." Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker met de 
woorden: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit 
elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis." Telkens als gij dit 
brood eet en de beker drinkt verkondigt gij de dood des Heren totdat 
Hij wederkomt. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Johannes 13, 34 
Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer, Dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik 
u heb liefgehad. 
 
EVANGELIE: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes 13,1-15 
Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was 
om uit deze wereld over te gaan naar de Vader, en die de zijnen in de 
wereld bemind had gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste 
toe. Onder de maaltijd, toen de duivel reeds aan Judas lskariot, de 
zoon van Simon, het plan had ingegeven om Hem over te leveren, 
stond Jezus van tafel op. In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in 
handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan 
 en naar God terugkeerde, legde Hij zijn bovenkleren af, nam een 
linnen doek en omgorde zich daarmee.  



Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten van de 
leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te 
drogen. Zo kwam Hij bij Simon Petrus die echter tot Hem zei: “Heer, 
wilt Gij mij de voeten wassen?” Jezus gaf hem ten antwoord: “Wat Ik 
doe begrijpt ge nu nog niet maar later zult gij het inzien.” Toen zei 
Petrus tot Hem: “Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten 
wassen!" Jezus antwoordde Hem: “Als gij u niet door Mij laat wassen 
kunt gij mijn deelgenoot niet zijn." Daarop zei Simon Petrus tot Hem: 
“Heer, dan niet alleen mijn voeten maar ook mijn handen en hoofd." 
Maar Jezus antwoordde: “Wie een bad heeft genomen, behoeft zich 
niet meer te wassen tenzij de voeten, hij is immers helemaal rein. Ook 
gij zijt rein, ofschoon niet allen." Hij wist immers wie Hem zou 
overleveren. Daarom zei Hij: Niet allen zijt gij rein. Toen Hij dan hun 
voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan 
tafel was gegaan sprak Hij tot hen: “Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? 
Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat 
ben Ik. Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen dan 
behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld 
gegeven opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb." 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: Uw woord is waarheid   GvL 270a  
Uw Woord is waarheid, Heer. 
Uw Woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil. 
Wie zal ons leiden. 
 
OVERWEGING 
 
VOORBEDE elke voorbede wordt afgesloten met: 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est! 
 
COLLECTE 
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 bank app. 

 
AANDRAGEN VAN DE GAVEN 
Van achter uit de kerk worden nu in processie aangedragen twee 
kandelaars, bloemen, vruchten, kruiden, brood en wijn. 
Ze worden aan de voorganger overhandigd, die over elk een 
zegenbede uitspreekt. 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
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. Hij, priester bij uitstek die in 
eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer voorleven moet. Hij 
heeft zichzelf aan U opgedragen als offer voor onze verlossing. Ons 
heeft Hij bevolen voortaan dit offer aan te bieden om Hem te 
gedenken. Als wij dan eten van dit Lam dat voor ons is geslacht, 
worden wij geestelijk sterk; als wij drinken van zijn Bloed dat voor 
ons is vergoten, worden wij innerlijk rein. Daarom, met alle engelen, 
machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en 
aanbidden wij U en zingen 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. 
 

EUCHARISTISCH GEBED:     GvL 731 
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 
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. 
 
Wij gaan nu allen staan. 
 
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 
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, 
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 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 der 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. 
 
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: Het lied van het brood en de beker GvL 524 
Toen Jezus in zijn uur gekomen was 
om deze wereld te verlaten, 
heeft Hij ten einde toe ons lief gehad. 
De veel geliefde zoon van God de Vader 
wordt een slaaf die onze voeten wast, 
wordt een slaag die onze voeten wast. 
 
Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield, 
nam Hij het brood, nam Hij de beker. 
Hij heeft zijn leven aan ons uitgedeeld, 
zijn bloed voor deze wereld prijsgegeven, 
teken van de geest die hem bezielt, 
teken van de geest die he bezielt. 
 
Ik ben de wijnstok, heeft hij toen gezegd, 
Gij zijt voorgoed met Mij verbonden, 
Ik ben uw waarheid en Ik ben de weg, 
Ik ben die ben, vergeving van uw zonden; 
Vrede geef Ik u, heeft Hij gezegd, 
Vrede geef Ik u heeft Hij gezegd. 
 
 
 



Toen Jezus naar zijn Vader toe zou gaan, 
heeft Hij gebeden voor zijn vrienden. 
Vader, bad Hij, bewaar hen in uw Naam, 
mogen zij allen één zijn in de liefde, 
dat zij doen wat Ik hun heb gedaan, 
dat zij doen wat Ik hun heb gedaan. 
 
Toen Jezus in de hof gekomen was, 
heeft Hij in grote angst gebeden, 
maar er was niemand die hem antwoord gaf. 
Een vriend heeft Hem verkocht en uitgeleverd 
toen Hij in Zijn uur gekomen was, 
toen Hij in Zijn uur gekomen was. 
 
Na de communiezang wordt het H. Sacrament weggebracht. 
Tijdens de overbrenging zingen wij:    GvL 838 
Tantum ergo sacramentum    
Veneremur cernui 
Et antiquum documentum 
Novocedat ritui. 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
 
Genitori genitoque laus et jubilatio. 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio. 
Procedenti ab utroque  
Compar sit laudatio. 
 
Vertaling. :  
Eren wij dan diep gebogen dit zo heilig Sacrament. 
 ‘d Oude schaduw is vervlogen voor dit nieuwe testament. 
 Wat de zinnen niet vermogen worde door ’t geloof gekend. 
 
 Ere zij aan God, de Vader, en dat elke tong belijd’ 



 Dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft en regeert in heerlijkheid; 
 Lof ook aan de Geest; hun liefde, hun gelijk in majesteit. Amen. 
 

Altaarontbloting 
Na een moment van stille overweging wordt het altaar volledig 
afgeruimd en van altaarlinnen, versiering en ornamenten ontdaan. 
 
De viering wordt besloten met het voorlezen van onderstaand 
fragment uit het lijdensverhaal. Daarna verlaten allen in stilte de 
kerk. Er wordt geen zegen gegeven. 
 
SLOTTEKST: Uit het evangelie volgens Marcus 14, 23-42 
Zij kwamen nu aan een landgoed dat Getsemane heette. Daar zei Hij 
tot zijn leerlingen: ‘Blijft hier zitten terwijl Ik bid.’ Hij nam Petrus, 
Jakobus en Johannes met zich mee en begon zich ontsteld en 
beangst te gevoelen. Hij sprak tot hen: ‘Ik ben bedroefd tot stervens 
toe. Blijft hier en waakt.’ 
Nadat hij een weinig verder was gegaan wierp Hij zich ter aarde en 
bad dat dit uur, als het mogelijk was, aan Hem mocht voorbijgaan. 
‘Abba, Vader ‘, zo bad Hij, ‘voor U is alles mogelijk; laat deze beker 
Mij voorbijgaan. Maar toch: niet wat Ik, maar wat Gij wilt.’ 
Toen ging Hij terug en vond hen in slaap; en Hij sprak tot Petrus: 
‘Simon, slaagt ge? Ging het dan uw krachten te boven één uur te 
waken? Waakt en bidt dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is 
wel gewillig, maar het vlees is zwak.’ 
Opnieuw verwijderde Hij zich en bad met dezelfde woorden. En 
teruggekomen vond Hij hen wéér in slaap, want hun oogleden 
waren zwaar; ze wisten niet wat ze Hem moesten antwoorden. 
Toen Hij voor de derde maal terugkwam sprak Hij tot hen: ‘Slaapt 
dan maar door en rust uit. Het is zo ver, het uur is gekomen; zie, de 
Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. 
Staat op, laten we gaan: mijn verrader is nabij.’ 



Vieringen Goede Week: 
 

 
Goede Vrijdag 
Kruiswegviering vrijdag 15 april om 15.00 uur en  
om 19.00 uur 
 
Paaswake 
Eucharistieviering zaterdag 16 april om 21.00 uur 
 
Eerste Paasdag 
Eucharistieviering zondag 17 april om 10.00 uur en  
om 12.00 uur 
 
Tweede Paasdag 
Eerste communieviering maandag 18 april om 10.00 uur 
en om 12.30 uur 
 


