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OPENINGSLIED: GA MET ME MEE HET LAND ONTDEKKEN 
Ga met mij mee het land ontdekken, 
waar het bestaan gelukkig is, 
mooier dan wij ons durven wensen. 
Nergens gesloten toegangshekken 
en nergens een gevangenis, 
vrijheid en feest voor alle mensen. 
 
Iedereen mag er binnenkomen 
zonder een pas of grenspapier, 
kom maar gerust met lege handen. 
Alle sublieme toekomstdromen, 
alle illusies kloppen hier, 
helemaal nergens misverstanden. 
 
Wees maar niet bang voor moeilijkheden, 
wees maar niet bang voor wat of wie, 
iedereen zal je eten geven. 
Iedereen zal je tegentreden, 
zonder verraad of jaloezie, 
dit is het land van hoop doet leven. 
 
Hier is je liefde zonder leugen, 
hier is je vrijheid zonder schijn, 
drink met je hart en met je oren. 
Drink de muziek met volle teugen 
tot we ervan doordrongen zijn, 
het paradijs is niet verloren. 
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Nergens gesloten toegangshekken 
en nergens een gevangenis, 
vrijheid en feest voor alle mensen. 
Ga met mij mee het land ontdekken, 
waar het bestaan gelukkig is, 
mooier dan wij ons durven wensen. 
 
WOORD VAN WELKOM 
 
GEBED OM VERGEVING 
Kinderen: Soms plagen wij elkaar, op school of op de club en weten 
van geen ophouden. Voor al die keren dat plagen pesten werd en 
we elkaar pijn gedaan hebben, vragen wij om vergeving. 
Allen: Heer ontferm U over ons. 
Kinderen: We hebben niet altijd de moed om voor elkaar op te 
komen als één van ons buitengesloten wordt, omdat we bang zijn 
dat we zelf ook niet mee mogen doen. Voor al die keren dat we 
elkaar in de steek lieten, vragen wij om vergeving. 
Allen: Heer ontferm U over ons. 
Kinderen: We maken soms ruzie met broers of zussen en we zijn wel 
eens doof als onze ouders ons iets vragen. Voor al die keren dat wij 
van ons huis geen echt thuis maakten, vragen wij om vergeving. 
Allen: Heer ontferm U over ons. 
 
OPENINGSGEBED 
Goede God, er zijn in ons leven momenten van pijn en verdriet. 
Wij bidden U: kom met uw Woord dat hoop en bemoediging 
schenkt. Geef ons mensen die ons troosten en verder helpen.  
En help ons ook om anderen bij te staan in hun verdriet. 
Mogen wij zo blijven werken aan een betere wereld en een goede 
toekomst voor alle mensen. 
Amen. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
LEZING: De Israëlieten willen water 
Vanuit de Sin-woestijn gingen de Israëlieten weer verder. Ze reisden 
van de ene plaats naar de andere. De Heer zei steeds waar ze 
naartoe moesten gaan. Zo kwamen ze in Refidim. Daar was geen 
water om te drinken. Toen begonnen de Israëlieten ruzie te maken 
met Mozes. ‘Geef ons te drinken,’ zeiden ze. ‘Vooruit, geef ons 
water!’ Mozes zei: ‘Waarom maken jullie ruzie met mij? Waarom 
vertrouwen jullie niet op de Heer?’  
Maar de Israë;ieten bleven protesteren omdat ze heel erge dorst 
hadden. Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waarom hebt u ons uit Egypte 
gehaald? Wilt u ons hier laten sterven? En onze kinderen en ons vee 
ook?’ 
Toen vroeg Mozes hulp aan de Heer. Hij riep: ‘Wat moet ik met dit 
volk doen? Straks zullen ze me doden!’ De Heer zei tegen Mozes: ‘Ga 
met de Israëlieten naar de berg Horeb. Jij moet met een paar leiders 
van het volk vooruitlopen. Neem de stok mee waarmee je op het 
water van de Nijl geslagen hebt. Ik zal bij de berg Horeb op je 
wachten bij de rots. Als je op die rots slaat, zal er water uit stromen. 
En dan kan het volk drinken.’ 
Mozes sloeg op de rots en de leiders van het volk zagen wat er 
gebeurde. 

Woord van de Heer – Wij danken God 
 
LIED: Ga je mee, zeg niet nee.  
Refrein: Ga je mee, zeg niet nee,  

  maar sta op en doe mee, 
  Zet je voetstappen in die van mij,  
  Volg het spoor en ga door,  
  of ga jij liever voor? 
  Hup, kom op, sluit je aan in de rij. 
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Welke weg wil je gaan?  
En waar wil je naartoe?  
Blijf niet zitten waar je zit,  
Ook al voel je je moe.  
 
Is de weg soms te lang,  
Zak je weg in het zand? 
Er zijn hobbels op het pad, 
Maar ik geef je een hand.  
 
Loopt de weg bijna dood?  
Zie je nergens een spoor?  
In de verte wordt het licht: 
Gaat de weg daar soms door.  
 
EVANGELIELEZING: Jezus vraagt een vrouw om water 
Het is midden op de dag en het is erg warm Jezus en zijn leerlingen 
zijn onderweg naar Galilea. Nu zijn ze nog in Juda, het land van de 
Samaritanen. Hij moest door Samaria reizen en kwam bij de stad 
Sichar. Bij Sichar was de Jakobsput. Jezus ging bij die put zittten, 
want Hij was moe van de reis. Het was ongeveer twaalf uur ’s 
middags. 
Toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Ze kwam water halen 
uit de put. Jezus zei tegen haar: ‘Geef me alsjeblieft iets te drinken.’ 
De leerlingen van Jezus waren op dat moment in Sichar om eten te 
kopen. De vrouw zei tegen Hem: ‘Dat kunt U mij toch niet vragen! 
Want U bent een Jood en ik ben een Samaritaanse vrouw.’ Joden 
mogen namelijk niet omgaan met Samaritanen. 
Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb jou om water gevraagd. Maar jij weet 
niet wie Ik ben. Je weet niet wat God aan de mensen wil geven. 
Want als je dat wel geweten had, dan had je Mij om water gevraagd! 
En dan had Ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft. De vrouw 
zei: ‘Maar meneer, u  hebt geen emmer en de put is diep!  
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Waar wilt U dat water vandaan halen? Kunt U soms meer dan onze 
voorvader Jakob? Jakob heeft ons deze put gegeven. Hij heeft er zelf 
water uit gedronken. En ook zijn zonen enn zijn dieren hebben uit 
deze put gedronken.’ Jezus zei: ‘Iedereen die water uit deze put 
drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat Ik 
je geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat Ik geef, blijft 
altijd in je. Het geeft je het eeuwige leven.’ 
De vrouw zei: ‘Meneer, geef wij dat water! Dan zal ik nooit meer 
dorst krijgen. En dan hoef ik nooit meer naar de put om water te 
halen!’ 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
KORT WOORD door de pastoor  
 
GELOOFSBELIJDENIS 
Ik geloof in God, de Schepper van de Liefde. 
En in Jezus Christus, zijn Zoon, 
die de liefde heeft voorgeleefd. 
Hij heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven. 
Hij is opgestaan uit de dood op de derde dag. 
Ik geloof in de Geest van de Liefde, 
die mensen van elkaar laat houden 
en die vergeving brengt als mensen elkaar pijn doen. 
Ik geloof dat de dood niet het einde is, 
maar dat we zullen leven bij God. 
Amen. 
 
VOORBEDE 
 
WEES GEGROET 
Wees gegroet Maria, 
vol van genade, 
de Heer is met u, 
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gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, 
moeder van God, 
bid voor ons zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
Amen. 
 
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. 

 

BEKEND MAKEN VAN OPBRENGST SPAARDOOSJES  
 
LIED: SAMEN ZITTEN WIJ 
Refrein: Samen zitten wij aan dezelfde tafel, 

    samen eten wij van hetzelfde brood. 
    rijken en armen delen met elkander 
    samen dankend onze God. 
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Samen eten is samen delen  
is leven voor elkaar. 
samen eten is samen leven 
is delen voor elkaar.  
 
Brood dat alleen gegeten wordt  
is brood zonder zout, zonder smaak. 
Brood dat gebroken, gegeven wordt 
is brood dat gelukkig maakt. 
 
Lachen alleen is huilen alleen 
is eten van droog brood. 
Samen huilen en samen lachen  
is opstaan uit de dood.  
 
Komt dan allen als vrienden samen 
en maakt de tafel klaar. 
neemt uw brood mee, uw geld, uw leven, 
en deelt het met elkaar. 
 
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL  
 
Lezer: Wij maken de tafel klaar: 
Wat we nodig hebben als we een maaltijd willen houden?  
Een tafel .... hier heeft deze een deftige naam: het Altaar. 
Wanneer wij thuis de tafel klaar maken, leggen we er een kleed op. 
We doen het hier ook. We maken de tafel en onszelf klaar om mee 
te doen. 
 
Bloemen zijn wonderen van de schepping. Met bloemen versieren 
we het altaar om God te eren en te danken. 
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Licht maakt blij en geeft vreugde. We steken kaarsen aan. We laten 
zien dat Jezus het licht in ons leven is. 
 
Jezus hield met Zijn apostelen een bijzondere maaltijd: het Laatste 
Avondmaal. Hij zei hun: “Blijf dit doen om aan Mij te denken." 
Daarom brengen wij nu brood naar het altaar. 
 
Pastoor: Eten, brood, hebben we nodig om te leven. 
“Mij heb je nodig, net als brood” zegt Jezus. “Deel mij samen, denk 
aan Mij en leef zoals Ik jullie ben voorgegaan.” 
 
Lezer: 
Ook drinken mag bij een maaltijd niet ontbreken. 
Thuis drinken wij bij een feestmaal iets dat we lekker vinden. 
Jezus gebruikte bij het Laatste Avondmaal wijn. 
We plaatsen het vandaag op het altaar. 
Pastoor: Wijn geeft vreugde, maakt mensen blij. “Deel van de wijn, 
geef jezelf en maak het leven samen tot één groot feest, zoals Ik 
jullie heb voorgedaan.” 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
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 heel zijn heilige kerk. 
 
De Heer zal bij u zijn. 
De Heer zal ons 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. 



 

 

- 9 - 

Wij danken U, God. U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U 
en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te zien 
en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart 
om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat 
moeilijk is. 
 
Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. Blij danken 
wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle heiligen 
en engelen zeggen wij U toe: 
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. 
 
Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij 
danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.  
Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten 
hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben.  
Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij 
zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader. 
Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze éne tafel om te 
doen wat Hij heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, 
brood en wijn, zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus 
Christus, uw Zoon. 
 
Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
 
Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met 
zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak 
het, gaf het hun en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is 
mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
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Zo nam Hij ook de beker met de wijn, Hij dankte U, gaf hem 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. Daarna zei Hij tot hen: Blijft dit doen om mij te gedenken. 
 
Wij gaan nu allen zitten. 
 
Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan 
wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk 
gegeven: zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de 
hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde samen met Jezus, uw 
beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw 
leven gegeven.  
Daarom zeggen wij: 
Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.  
Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.  
Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U. 
Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw rijk 
gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij. 
Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U. 
 
Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van 
het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons blij 
door de heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook 
sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons 
verwacht. Denk, Heer, aan paus Franciscus, aan onze bisschop 
Johannes, en aan alle andere bisschoppen. Help iedereen die 
leerling van uw Zoon wil zijn: laat hen vrede en vreugde brengen aan 
alle mensen. God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U 
en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn moeder, en met alle 
heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn. 
 



 

 

- 11 - 

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. 
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En met uw geest. 
 
Wenst elkaar de vrede. 
 
LIED: LEEK LESHALOM 
Refr.  Leek Leshalom, ga tot vrede, 

Leek Leshalom, doe het recht, 
Leek Leshalom, Leek Leshalom 
Shalom, shalom, doe het echt. 

 
Dan gaan de groten door de knieën 
en komt er oog voor klein, 
dan vallen muren tussen mensen, 
en kan er vrede zijn.  
 
Dan krijgt wie hongert weer te eten, 
van onze overvloed. 
Dan zitten arm en rijk aan tafel 
en wordt het leven goed.  
 
Dan komt er vrede tussen volken 
met eerbied voor elkaar. 
Als mensen doen wat ze beloven, 
dan wordt shalom echt waar. 
 
UITREIKEN VAN DE COMMUNIE 
Eerst gaan de kinderen naar voren. 
Daarna wordt de communie uitgereikt. Kinderen die nog geen eerste communie 
hebben gedaan mogen mee naar voren komen met de handen gekruist op de borst 
en krijgen een kruisje op hun voorhoofd. 
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LIED: DE WERELD IS EEN TOVERBAL 
De wereld is een toverbal, 
geen mens weet hoe hij worden zal,  
maar één ding dat weet iedereen: 
je kunt het niet alleen. 

 
Refr.: Dus zullen we er samen iets van moeten maken, 
           de wereld is een mooi maar bewerkelijk ding, 
           dus zullen we er samen iets van moeten maken,   
           hé, hé, hé, hé kom maar in de kring! 

 
Bekijk een keer de wereldkaart, 
een mens is toch iets beters waard, 
je ziet dat het een puinhoop is,  
zo gaat het zeker mis.  
 
We praten zus, we praten zo, 
we roepen ach en wee en oh, 
maar wil je elkaar echt goed verstaan, 
dan doe je er iets aan!  
 
SLOTGEBED 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: DANK U VOOR DEZE NIEUWE MORGEN 
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag, 
dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
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Dank U dat mij geen kwaad kan deren, 
dank U dat U mijn ziel behoedt, 
dank U dat ik van U mag leren 
hoe ik leven moet. 
 
Dank U voor hen die mij omringen, 
dank U voor wat U toebehoort, 
dank U voor alle kleine dingen, 
ieder vriendelijk woord. 
 
Dank U dat U mij steeds wil sterken, 
dank U dat U mijn zwakheid kent, 
dank U dat U mij steeds laat merken, 
dat U bij mij bent. 
  
Dank U dat ik voor U wil leven, 
dank U dat U naast mij wilt gaan, 
dank U dat U mij wilt vergeven, 
wat ik heb misdaan. 
 
Dank U  o Heer laat mij U danken, 
dank U dat ik U danken kan, 
dank U o Heer ik wil u danken, 
dat ik danken kan. 
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Zij deden hun Eerste Communie op 18 april 2022 

 

 

Amber Touber, Aiden Subramanian, Imani Roosblad, 

Lars van der Hout, Noa van der Hout, Aimee Gouw, 

Amelia Brzozowska, Dyorel Tjalim, Emelia Issa, Lucy Balikci, 

Nathan Tarnowski, Cloe Sakic, Nandi Sakic, Derrick Olivera, 

Deshaun Hislop, Kiyan Wijders, Abigail Tjalim,  

Djevani Nijhove, Filip Kasperski, Taciani Barbosa,  

Ticiano Barbosa, Cheredice Herkul, Darius van den Berge, 

Elina Gierman, K-syonrich Delannooy, Anna de Vroome, 

Duncan Lakeman, Janaé Chance, Javier Chance, 

Shelomi Martina, Isabella Versteeg 
 

 

Zij steken hun voelsprieten uit. 

 

 

 

 
 

 

 

 


