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OPENINGSLIED: God heeft het eerste woord      GvL 446 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wie ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 
Wat hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
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 216 
Bidden wij tot de levende God, 
Vader van onze Heer Jezus Christus 
in kracht van de heilige Geest. 
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Refrein: Luister, Heer, ontferm U over ons. 
  Luister, Heer, ontferm U over ons. 

 
Over de stad van God op aarde, 
voor het volk dat hier bijeen is, 
bidden wij om licht en verlossing.   
 
Over de wereld waarin wij leven, 
over hen die worden verdrukt 
bidden wij om geloof en toekomst. 
 
Over allen die zoeken naar waarheid 
en het evangelie willen verstaan 
bidden wij om geduld en om aandacht.  
 
GLORIALIED: Zingt van de Vader        GvL 381 
Zingt van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen: 
houdt Hem in ere! 
 
Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luistert naar Hem het woord van alzo hoge: 
houdt Hem in ere! 
 
Zingt van de Geest, adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houdt Hem in ere! 
 
OPENINGSGEBED 
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EERSTE LEZING: uit de profeet Jesaja 66,10-14c 
Verheug u met Jeruzalem, en juich over haar, allen die haar 
liefhebben! Neem deel aan haar vreugde, allen die over haar 
treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten vol 
troost, en u vol genot laven aan haar zo rijke boezem. Want zo 
spreekt de Heer: ‘Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe, en als 
een onstuimige stroom de schatten der volken. Gij zult gezoogd 
worden, gedragen op de arm, vertroeteld op de schoot! Zoals een 
moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: Jeruzalem zelf zal uw 
troost zijn. Wanneer gij dat ziet zal uw hart zich verheugen, uw 
beenderen zullen bloeien als het jonge groen, en de dienaren des 
Heren zullen zijn macht ervaren!’.  
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Door de wereld        GvL 431 
Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort; 
“Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.” 
 
Refrein: Here God, wij zijn vervreemden 

  door te luist’ren naar uw stem. 
  Breng ons saam met uw ontheemden 
  naar het nieuw Jeruzalem. 

 
Door de wereld gaat een stoet die de ban brak van het bloed. 
Die bij wat op aarde leeft nu geen burgerrecht meer heeft. 
 
Menigeen ging zelf op pad daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan laat ook hem het woord verstaan. 
 
Door de wereld klinkt een lied tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang. 
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Velen, die de moed begaf, blijven staan, of dwalen af. 
Hunk’rend naar hun oude land reisgenoten, grijp hun hand. 
 
Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort; 
“Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.” 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
Galaten 6, 14-18 
Broeders en zusters, God beware mij ervoor op iets anders te 
roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de 
wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Besneden zijn 
betekent niets, en onbesneden zijn betekend niets. Het gaat er 
alleen om een nieuwe schepping te zijn! Vrede en barmhartigheid 
kome over allen die naar dit beginsel willen leven, en over heel het 
volk Gods! Laat voortaan niemand mij lastig vallen want ik draag de 
merktekenen van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de 
genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Johannes 14,6 
Alleluia.Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. 
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas 10, 1-9 
In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en zond hen 
twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen 
Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: ‘De oogst is groot, 
maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst 
arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als 
lammeren onder de wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, 
geen schoeisel en groet niemand onderweg.  
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In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn: Vrede aan 
dit huis! Woont daar een vredelievend mens dan zal uw vrede op 
hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en 
eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon 
waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere; in elke stad waar 
ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, 
geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: Het rijk Gods is nabij.  
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, 
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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. 

 
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. 
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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. Zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij ons een 
verlosser hebt gezonden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. 
Want Gij wilt in ons beminnen wat U welgevallig is in uw Zoon: door 
zijn gehoorzaamheid staan wij weer open voor uw gaven die wij 
verloren hadden door de zonde van de ongehoorzaamheid. Daarom 
verkondigen, met alle engelen en heiligen, ook wij uw heerlijkheid 
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 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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 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: 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 - ZEGEN 
 
SLOTLIED: Lied van de wegzending    GvL 654 
Refrein: Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. 

  En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen, versterk uw  
  broeders, versterk uw zusters.  
  Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. 

 
Gaat uit over alle landen 
tot zover als de wereld reikt, 
verkondigt het evangelie 
dat het alles wat leeft bereikt. 
 
En zegt: wie in Hem geloven 
zijn gered voor het koninkrijk. 
De wonderen, blijde tekens 
zijn dan binnen uw handbereik. 
 
Verdrijft in zijn naam de duivels, 
dat het kwaad uit de wereld wijkt. 
Legt handen op aan wie lijden, 
dat het heil tot de wereld reikt. 
 


