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OPENINGSLIED: Hoort hoe God    GvL 619 
Hoort hoe God met mensen omgaat,    (c. 1-13-5-12-13) 
hoe Hij zijn belofte houdt, 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij onze Schepper is 
die ons maakt tot zijn getuigen 
dragers van zijn beeltenis. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij deed met Abraham 
die Hij redde uit het water, 
uit het duister van de dood. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 
 
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 VERGEVIING                 GvL 710 
Broeders en zusters, in deze veertigdagentijd roept God ons op 
om ons met Hem te verzoenen en te zorgen dat wij zijn genade niet 
tevergeefs ontvangen. Belijden wij daarom onze schuld. 
 
Heer, die een nieuw verbond met ons sluit 
om onze misstappen te vergeven, 
ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, die de zonden van allen hebt gedragen 
en voor ons zondaars een voorspraak zijt, 
ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, die de dood van de zondaar niet wilt, 
maar dat hij zich bekeert en leeft, 
ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
EERSTE LEZING: uit het boek Genesis 15, 5-12. 17-18 
In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei: “Kijk naar de hemel 
en tel de sterren, als ge kunt." En Hij verzekerde hem: “Zo talrijk 
wordt uw nageslacht." Abram geloofde de Heer en deze rekende hem 
dat als gerechtigheid aan. Toen zei God tot hem: “Ik ben de Heer, die 
u uit Ur in Chaldea heb geleid om u dit land in bezit te geven." Abram 
vroeg: “Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen?" 
Hij zei tot hem: “Haal een driejarige koe, een driejarige bok, een 
driejarige ram, een tortel en een jonge duif." Abram haalde dit alles, 
sneed de dieren middendoor, en legde de stukken tegenover elkaar; 
alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de 
dode dieren af,  maar Abram joeg ze weg. Bij zonsondergang viel 
Abram in een diepe slaap; hevige angst en duisternis overviel hem.  
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Toen de zon was ondergegaan, en het helemaal donker was 
geworden, zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel die 
tussen de stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond 
met Abram. Hij zei: “Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land, vanaf 
de beek van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Een lied tegen de derde wereldoorlog GvL 553 
Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd 
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt: 
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, 
dat mensen mensen doden dat wij die mensen zijn. 
 
Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, 
aan machten prijsgegeven aan meer dan eigen schuld, 
wij die God weet hoe verder tot hier toe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 
 
Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, 
dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft, 
dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Filippi 3, 17-4,1 
Broeders en zusters, volgt mij na en houdt hen voor ogen die zich 
gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. Want ik heb er u 
al vaak over gesproken en moet het nu onder tranen herhalen: velen 
leiden een leven dat hen indeelt bij de vijanden van Christus' kruis. Zij 
zijn op weg naar de ondergang, hun buik is hun God, in hun schande 
stellen zij hun eer, zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar 
ons vaderland is in de hemel en uit de hemel verwachten wij onze 
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verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam 
herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, 
met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te 
onderwerpen. Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik 
zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houdt aldus stand in de Heer, 
mijn geliefden. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Lucas 9, 35 
Van uit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord: 
Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas 9, 28b-36 
In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee en 
besteeg de berg Tabor om er te bidden. Terwijl Hij in gebed was 
veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend 
wit. En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren 
Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken 
over zijn heengaan dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn 
metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker 
geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem 
stonden. Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus: 
“Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen, 
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.' Maar hij wist niet wat 
hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. 
Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de 
wolk klonk een stem die sprak: “Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, 
luistert naar Hem." Terwijl de stem weerklonk bemerkten zij dat Jezus 
alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand 
iets  van wat zij gezien hadden. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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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, 
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. 
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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 
 
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, door Christus onze Heer. Hij heeft zijn eigen dood 
aan de leerlingen voorzegd en hun op de heilige berg zijn 
heerlijkheid geopenbaard. Zo moest blijken, wat wet en profeten 
ook getuigen, dat lijden sterven voert tot de heerlijkheid van de 
verrijzenis. Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij U 
op aarde zolang er woorden zijn, en zeggen U toe vol vreugde:  
Heilig         GvL 295 
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 734 
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus 
uw Zoon, die in uw Naam gekomen is.  
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Hij is uw woord dat ons mensen redt, de hand die Gij zondaars reikt, 
de weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden. 
 
God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend, 
hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij 
overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en 
elkander beminnen. 
 
Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
 
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en 
vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, 
nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. 
 
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij 
tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende U, 
brak het brood 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. 
 
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw 
liefde, vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en 
sprak: 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. 
 
Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden 
wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen 
verzoening. 
 
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw 
Zoon en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest 
verwijderen wat scheiding brengt. 
 
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, onze paus 
en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw 
volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de 
mensen en tot instrument van uw vrede. 
 
Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen 
met de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met alle 
heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van 
alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot een 
eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw 
vrede. Door Jezus Christus 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: 
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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. 
En met uw geest. 
 
Wenst elkaar de vrede. 
 
LAM GODS        GvL 335 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. (2x) 
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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.. 
 
GEBED VAN DE GEESTELIJKE COMMUNIE: 
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament 
tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik 
omhels U; verlaat mij nooit meer. Amen.  
 
Of: 
 
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament 
tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te 
ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: 
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof 
Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij 
nooit van U gescheiden worden. Amen.  
 
COMMUNIELIED: Neemt en eet    GvL 631 
Neemt en eet met elkaar. 
leeft van het oergebaar, 
deelt tesamen brood en wijn, 
heelt de onmacht en de pijn. 
 
Neemt en drinkt met elkaar, 
wordt als een bedelaar, 
levend met een open hand, 
die geluk om niet ontvangt. 
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Komt, vernieuwt het verbond, 
stemt in met hart en mond, 
dankt de God die leven doet, 
ons tot liefde samenroept. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING - ZEGEN 
 
SLOTLIED: 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, 
het straalt voor onze ogen, 
het glanst uit alle pijn, 
aan haat en hoon onttogen, 
blijft Gij onz’ glorie zijn. 
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Gij zijt in glans verschenen, 
verschenen voor altijd. 
Gij wilt uw kruis ons lenen, 
als licht van eeuwigheid. 
Geen ondergang kan dreig 
of heerlijk rijst uw beeld, 
en doet ons mee ontstijgen 
in glans die alles heelt. 


