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OPENINGSLIED: Christus die verrezen is       GvL 411 
Christus die verrezen is, doet ons samen komen; 
't maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen. 
 
Refrein: Broeders, vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen, 
   alleluia, naar de hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 
Christus brak de slavernij, brak de donk're dagen. 
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen. 
 
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 
't maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. 

 
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 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. 
Heer, ontferm U over ons. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 
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GLORIA: Eer aan God in den hoge        GvL 720 
Eer aan God in den hoge, 
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. 
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons; 
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed; 
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader.  
Amen. 
 
OPENINGSGEBED 
 

EERSTE LEZING: Uit de Handelingen der Apostelen 1, 1-11 
Mijn eerste boek, Teofilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus 
gedaan en geleerd heeft tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf 
aan de Apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen en 
waarop Hij ten hemel werd opgenomen.  Na zijn sterven toonde Hij 
hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun 
gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl 
Hij met hen at beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de 
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belofte van de Vader af te wachten die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen 
hebt: “Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen 
gedoopt worden met de heilige Geest.” Terwijl zij eens bijeengekomen 
waren stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël 
het koninkrijk herstellen?” Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Het komt 
u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft 
vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die 
over u komt om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en 
Samaria en tot het einde der aarde." Na deze woorden werd Hij ten 
aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan 
hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, 
stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: 
“Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? “Deze 
Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze 
wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan." 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Gij zijt in glans verschenen        GvL 450 
Gij zijt in glans verschenen, 
verschenen voor altijd. 
Hoe ook in dood verdwenen, 
ons straalt uw heerlijkheid. 
Hoe bitter ook de pijnen 
door ons U aangedaan, 
Gij blijft in glans verschijnen, 
ziet ons in glorie aan. 
 
Uw marteling, uw lijden, 
in aller wereldnood, 
uw kruisgang door de tijden, 
uw dagelijkse dood, 
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het straalt voor onze ogen, 
het glanst uit alle pijn, 
aan haat en hoon onttogen, 
blijft Gij onz’ glorie zijn. 
 
Gij zijt in glans verschenen, 
verschenen voor altijd. 
Gij wilt uw kruis ons lenen, 
als licht van eeuwigheid. 
Geen ondergang kan dreigen, 
of heerlijk rijst uw beeld, 
en doet ons mee ontstijgen 
in glans die alles heelt. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Efeze 1, 17-23 
Broeders en zusters, Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, 
de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en 
openbaring  om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog 
verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe 
rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe 
overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht 
heeft Hij getoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood en 
zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle 
heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke 
naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de 
toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en 
Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de 
kerk die zijn lichaam is, de volheid van Hem, die het al in alles vervult. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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VERS VOOR HET EVANGLIE: Mt., 28, 19- 20 
Alleluia. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de 
Heer; Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. 
Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Lucas 24, 46-53 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zo spreken de Schriften over 
het lijden en het sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de 
doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van 
de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen 
met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. Daarom zend Ik tot u 
wat door mijn Vader beloofd is; blijft dus in de stad totdat gij uit den 
hoge met kracht zult zijn toegerust." Nu leidde Hij hen naar buiten tot 
bij Betanië; Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl Hij 
hen zegende verwijderde Hij zich van hen en Hij werd ten hemel 
opgenomen. Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar 
Jeruzalem terug. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en zij 
verheerlijkten God. 
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, 
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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, 
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 bank 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. Want de Heer Jezus, de Koning der glorie, de 
overwinnaar van zonde en dood, is tot verwondering van de engelen 
op deze dag naar het hoogste der hemelen opgestegen, waar Hij 
zetelt als Middelaar tussen God en de mensen, als Rechter der 
wereld en Heer van alle machten. Hij is niet van onze zijde geweken, 
zwakke mensen heeft Hij hoop gegeven: Hij is ons hoofd, wij vormen 
zijn lichaam. Waarheen Hij ons is voorgegaan zullen wij eenmaal 
volgen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde 
wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de 
krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: 
Heilig             GvL 293 
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. 
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Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
 
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. 
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Wij gaan nu allen zitten. 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing van uw 
rechterhand; 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. 
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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.  
 
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 
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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 333 
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. 
 
COMMUNIELIED: Brood zal Ik u geven 
Brood zal Ik u geven dat uit de hemel daalt,  
brood dat de Vader u geven zal, dat de wereld vol leven haalt. 
 
Geef ons dit brood altijd, uw woorden zijn woorden van eeuwig 
leven; wie anders zou het ons dan geven 
 
Ik ben brood voor leven, wie mij eet hongert nooit,  
brood dat voor u uit de hemel komt tot nieuw leven de wereld tooit.  
 
Mensen sleuren, sloven, voor kost die kort beklijft,  
werk voor het brood dat u brengen zal een nieuw leven dat altijd 
blijft.  
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GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
SLOTLIED: Al heeft Hij ons verlaten    GvL 403 
Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Te veel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
 
Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 


