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OPENINGSLIED: Het lied van Gods aanwezigheid      GvL 456 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
en hoe onzegbaar ons nabij.  
Gij zijt gestadig met ons bezig  
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden  
niet hoog en breed van ons vandaan.  
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden  
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen  
en niemand heeft U ooit gezien.  
Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Gij zijt in alles diep verscholen  
in al wat leeft en zich ontvouwt.  
Maar in de mensen wilt Gij wonen  
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn.  
Blijf zo genadig met ons bezig,  
tot wij in U volkomen zijn. 
 
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 709 
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 onze toevlucht zijt, ons redt en ons bijstaat in iedere nood, 
ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, die de dood hebt vernietigd en door het evangelie 
onvergankelijk leven deed aanlichten, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, die in uw goedheid ons zondaars de weg wijst ,ontferm U over 
ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING: uit de Profeet Jesaja 43, 16-21 
Zo spreekt de Heer, die door de zee een weg legt, een baan door de 
onstuimige golven; en die wagen en paard daarover laat gaan, leger 
en strijdmacht, gesloten aaneen, maar dan gaan ze rusten, staan niet 
meer op, uitgeblust zijn ze, uitgedoofd als een vlaspit. Denk niet meer 
aan het verleden en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is: Ik 
onderneem iets nieuws, het begin is er al: ziet ge het niet? Een weg 
leg Ik door de steppe, rivieren laat Ik stromen door de woestijn. De 
wilde dieren zullen ontzag voor Mij hebben, de jakhalzen en de 
struisvogels; want door de steppe laat Ik beken stromen, rivieren door 
de woestijn, zodat mijn uitverkoren volk zich kan laven: en dit volk dat 
Ik Mij gevormd heb zal mijn lof verkondigen! 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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TUSSENZANG: De eerste uit de doden        GvL 585 
De eerste uit de doden          (mel. GvL 588) 
die sterft en eeuwig leeft, 
die met een handvol broden 
zijn volk verzadigd heeft, 
die is het brood dat heden 
voor ons gebroken wordt, 
die is de vrucht vertreden, 
het kostbaar bloed gestort. 
 
De eerste uit de doden 
die water maakt tot wijn, 
is onder zijn genoden 
een levende fontein, 
zoals er staat geschreven: 
springende wijd en zijd 
tot in het eeuwig leven, 
een zee van zaligheid. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Filippi 3. 8- 14  
Broeders en zusters, Ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer 
Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Christus heb ik alles 
prijsgegeven en houd ik alles voor afval als het er om gaat Hem te 
winnen en één te zijn met Hem. Ik heb geen eigen gerechtigheid op 
grond van de wet; mijn gerechtigheid komt door het geloof in 
Christus, ze is een gave van God en steunt op het geloof. Ik wil 
Christus kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding gewaarworden 
en de gemeenschap met zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken 
in zijn sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit 
de doden. Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt.  
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Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door 
Christus Jezus. Nee, vrienden, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen 
dit: ik vergeet wat achter me ligt, ik reik naar wat voor me ligt ik storm 
af op het doel: de prijs van Gods heerlijke roeping. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Ez., 33, 11 
Niet de dood van de zondaar wil Ik, zegt de Heer, maar zijn bekering 
en zijn leven. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes 8, 1-11 
In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg. 's Morgens vroeg 
verscheen Hij weer in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe. 
Hij ging zitten en onderrichtte hen. Toen brachten schriftgeleerden en 
Farizeeën Hem een vrouw die op overspel was betrapt. Zij plaatsten 
haar in het midden en zeiden tot Hem: “ Meester, deze vrouw is op 
heterdaad betrapt terwijl ze overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in 
de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar Gij, wat zegt Gij 
ervan?" Dit bedoelden ze als een strikvraag in de hoop Hem ergens 
van te kunnen beschuldigen. Jezus echter boog zich voorover en 
schreef met zijn vinger op de grond. Toen zij bij Hem aanhielden met 
vragen richtte Hij zich op en zei tot hen: “Laat degene onder u die 
zonder onder is, het eerst een steen op haar werpen." Weer boog Hij 
zich voorover en schreef op de grond. Toen zij dit hoorden dropen zij 
een voor een af, de oudsten het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef 
met de vrouw die daar was blijven staan. Nu richtte Jezus zich op en 
sprak tot haar: “Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u 
veroordeeld?" Zij antwoordde: “Niemand, Heer." Toen zei Jezus tot 
haar: “Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet 
meer. 
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. Want Gij gunt uw gelovigen 
de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te 
gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere 
aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw 
aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de 
volheid der genade die Gij uw kinderen hebt toegezegd. Daarom, 
met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw 
troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden: 
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. 
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EUCHARISTISCH GEBED:     GvL 733 
Van in den beginne brengt Gij tot stand wat goed is voor de mens 
om hem te heiligen zoals Gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier 
verzameld is, en zend de kracht van uw heilige Geest. Maak deze 
offergaven voor ons tot het Lichaam en Bloed van uw Zoon, uw 
welbeminde, Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn. 
 
Toen wij verloren waren en niet in staat U naderbij te komen, hebt 
Gij nog het meest getoond hoezeer Gij ons bemint: uw Zoon, de 
enige Gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen; Hij werd 
genageld aan een kruis. Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen het 
onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel 
en de aarde. 
 
Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
 
Maar vooraleer dat alles te volbrengen heeft Hij het paasmaal willen 
vieren, te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam Hij het brood, 
sprak de zegen en het dankgebed; toen brak Hij het en gaf het aan 
de zijnen, terwijl Hij zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is 
mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat Hij alles 
zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam Hij de beker wijn, 
sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden 
terwijl Hij 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. 
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Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Wij gaan nu allen zitten. 
 
Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze 
uiteindelijke vrede; terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en 
uitzien naar de gezegende dag waarop Hij zal wederkomen om onze 
vreugde te voltooien, bieden wij U, waarachtige en getrouwe God, 
het offer aan waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld. 
Algoede Vader, zie met liefde neer op allen die Gij naar U toetrekt. 
Gij laat hen delen in het éne offer van Christus; dat zij één lichaam 
worden, gaaf en onverdeeld, door de kracht van de Geest. 
 
Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen 
met onze paus Franciscus, en onze bisschop Johannes. Help ons mee 
te werken aan de komst van uw koninkrijk tot de dag komt en het 
uur waarop wij voor U zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats 
met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de maagd Maria en 
van de apostelen, verenigd ook met onze broeders en zusters die wij 
hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn 
heengegaan.  
Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed gevrijwaard 
van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied van 
dank van de verrezen 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. 
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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. 
En met uw geest. 
 
Wenst elkaar de vrede. 
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LAM GODS        GvL 335 
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. Zo voorkomen we dat u in de banken te dicht langs elkaar loopt. 
 
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.  
 
We nemen een moment stilte 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN 
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WEGZENDING - ZEGEN 
 
SLOTLIED: De aarde is vervuld          GvL 417 
De aarde is vervuld van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 
 
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. 
 
 
 


