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OPENINGSLIED: Wij groeten u, o koningin   GvL 555 
Wij groeten u, o koningin, o Maria. 
u moeder vol van teed’re mind, o Maria. 
 
Refrein: Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn, 

  Prijst met ons uw Koningin: salve, salve, salve Regina. 
 
O Moeder van barmhartigheid, o Maria; 
en troost in alle bitterheid, o Maria. 
 
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria; 
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. 
 
Toon ons in ’t uur van onze dood, o Maria; 
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. 
 
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. 
 
HEER ONTFERM U            GvL 714 + 223 
Heer, die de rechtvaardigen bemint 
en de verdrukten recht verschaft, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
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. 
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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 de Openbaring van de heilige apostel Johannes 
11, 19a; 12, 1-6a. 10 ab 
Toen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen een 
groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan 
onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 
Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen 
verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode 
Draak. Hij had zeven koppen en tien horens en op elke kop een 
diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des 
hemels weg en wierp die op de aarde. En de Draak stond vóór de 
Vrouw die zou baren om zodra zij gebaard had, haar kind te 
verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal 
weiden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd 
naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar 
zij een plaats heeft, door God bereid.  
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En ik hoorde een stem in de hemel roepen: "Nu is gekomen het heil 
en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij 
van zijn Gezalfde." 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Dankt, dankt nu allen God       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. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Korinthe 15, 20-26 
Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling 
van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is 
gekomen komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals 
allen sterven in Adam zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar 
ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, 
vervolgens, bij zijn komst zij die Christus toebehoren; daarna komt 
het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal 
overdragen na alle heerschappijen en alle machten en krachten te 
hebben onttroond.  
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Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot 
Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste 
vijand die vernietigd wordt is de dood. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA 
Alleluia. Maria is ten hemel opgenomen: het engelenkoor jubelt. 
Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Lucas 1, 39-56 
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een 
stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette 
Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het 
kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest 
en riep uit met luide stem: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en 
gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken 
dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank 
van uw groet mijn oor bereikte sprong het kind van vreugde op in 
mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen 
wat haar vanwege de Heer gezegd is." En Maria sprak: "Mijn hart 
prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn 
redder daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner 
dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat 
Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn 
Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht voor hen die Hem 
vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart 
uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de 
geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij 
heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich 
aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens 
Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen." 
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Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was keerde 
zij naar huis terug. 
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, 
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. 
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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. 
 

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. 
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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. Want op deze dag is de 
Maagd, de Moeder van God ten hemel opgenomen.  
Zij is het begin, het beeld van de kerk der voleinding. Zij houdt de 
hoop in ons levend en is een troost voor uw volk onderweg. Terecht 
hebt Gij haar het bederf van de dood niet laten zien, omdat zij op 
wonderbare wijze de Moeder is geworden van uw Zoon, de Gever 
van alle leven. Daarom, met de koren van de engelen, loven en 
aanbidden wij U en zingen 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 728 
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig 
dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam 
Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn 
leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want 
dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
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. 
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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. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst 
te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en 
wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot 
één enige kudde. 
 
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze 
paus, en Johannes, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk 
verrichten. 
 
Gedenk hen, die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Laat hen 
die in de doop met Christus gestorven en herboren is nu ook 
verrijzen tot nieuw leven met uw Zoon. 
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. 
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 
Wij vragen U, onferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle 
heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden 
worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door 
Jezus Christus, uw Zoon. 
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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. 
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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. 
 
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: Vernieuw Gij mij             GvL 528 (mel. 134) 
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. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
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MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
SLOTLIED: God groet u zuiv’re bloemen   GvL445 
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! 
 


