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OPENINGSLIED: Morgenlied         GvL 584 
De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen, 
God onze Vader. 
 
Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven 
oorsprong en toekomst. 
 
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 
 

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. 
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GEBED OM VERGEVING                    GvL 215 
God van genade, wees ons genadig, 
neem weg onze zonden opdat wij leven, 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer onze Heer, ontferm U over ons. 
 
Laat ons weer horen van vreugde, 
En die gebroken zijn zullen weer opstaan: 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer onze Heer, ontferm U over ons. 
 
God, schep een hart in ons dat zuiver is 
en laat uw geest ons vernieuwen: 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer onze Heer, ontferm U over ons. 
 
Open uw mond en wij zullen spreken 
en onze woorden zullen U prijzen: 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer onze Heer, ontferm U over ons. 
 
God, neem van ons aan wat wij geven: 
ons hart dat klein is en gebroken: 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer onze Heer, ontferm U over ons. 
 
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. 
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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: Habakuk 1,2-3;2,2-4 
Hoe lang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert? 
Hoe lang moet ik de hemel nog geweld aandoen, terwijl Gij maar 
geen uitkomst brengt? Waarom laat Gij mij onrecht lijden en ziet Gij 
die ellende maar aan? Waarom moet ik leven temidden van geweld 
en verdrukking en waarom rijst er twist en moet men lijden onder 
tweedracht? De Heer gaf mij antwoord: ‘Schrijf het visioen op, zet 
het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen. Want dit 
visioen, - al wacht het de vastgestelde tijd nog af, - hunkert 
niettemin naar zijn vervulling: het vertelt geen leugen. Al blijft het 
ook uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en 
het komt niet te laat. Bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt; de 
rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw’.  
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: De aarde is vervuld             GvL 417  
De aarde is vervuld van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 
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Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 
 
Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. 
 
Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn. 
 
De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst der goedertierenheid. 
 
Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, valt in de aarde neer. 
 
Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. 
 
TWEEDE LEZING: 2 Timoteüs 1,6-8.13-14 
Dierbare, vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade 
die in uw is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons 
niet een geest geschonken van vreesachtigheid maar een geest van 
kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te 
getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw 
deel in het lijden voor het evangelie. Neem als richtsnoer de 
gezonde beginselen die gij uit mijn mond hebt vernomen en houd ze 
vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u 
toevertrouwde schat met de hulp van de heilige Geest die in ons 
woont. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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VERS VOOR HET EVANGELIE: Joh. 17, 7b.a 
Alleluia. Uw woord is waarheid, Heer, wijd ons U toe in de waarheid. 
Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas 17,5-10 
In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: ‘Geef ons meer geloof’. 
De Heer antwoordde: ‘Als ge een geloof hadt als een mosterdzaadje, 
zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: Maak uw wortels los uit de 
grond en plant u in zee, en hij zou u gehoorzamen.  Wie van u zal tot 
de knecht die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij diens 
thuiskomst van het land zeggen: Kom meteen aan tafel en tast toe? 
Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar; omgord je en 
bedien mij terwijl ik eet en drink; daarna kun je zelf eten en drinken? 
Moet hij die knecht soms dankbaar zijn omdat hij heeft uitgevoerd 
wat hem is opgedragen? Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt 
gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone 
knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan’.  
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 721 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
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vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen, 
één in wezen met de Vader, 
en door wie alles geschapen is. 
Hij is voor ons, mensen, 
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen 
door de heilige Geest uit de maagd Maria, 
en is mens geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, 
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 
Hij is opgevaren ten hemel: 
zit aan de rechterhand van de Vader. 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid 
om te oordelen levenden en doden. 
En aan zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
die Heer is en het leven geeft; 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 
die met de Vader en de Zoon 
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de ene, heilige, 
katholieke en apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend rijk. 
Amen. 
 
VOORBEDE 
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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. 

 
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.  
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Die, met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit 
de maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de dood 
die eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven 
tot in eeuwigheid. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, 
met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en 
zeggen U toe met de woorden: 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 gaan nu allen staan of knielen. 
 
EUCHARISTISCH GEBED:         GvL 732 
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons dat 
onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij 
vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht 
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen 
zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood 
te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn.  
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij 
danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten 
einde toe. 
 
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor 
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen, 
Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de 
woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. 
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Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn 
leerlingen met de 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. 
 
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. 
 
Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die 
de dood heeft gezien – die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt 
hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, - 
uw rechterhand – en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze 
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. 
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat – 
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak 
leven en welzijn tot groter en sterker dan oorlog en dood; en laat 
ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; 
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van hem, 
de Mensenzoon hier in ons midden. 
Bevestig Uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en 
geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, Johannes, 
onze bisschop en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, 
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen, 
martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor 
levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U 
onze dank. 
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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: Ik sta voor U        GvL 473 
Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis, 
dood is mijn lot, hebt Gij geen and’re zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen. 
 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen? 
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Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan Uw Zoon besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft. 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
SLOTLIED: 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. 


