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OPENINGSLIED: De dag gaat open        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 226  
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, 
bekeren wij ons tot God om de heilige eucharistie 
goed te kunnen vieren. 
Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader,, 
ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
Amen. 
 
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 
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EERSTE LEZING: uit het eerste boek Koningen 19,16b.19-21 
In die dagen zei de Heer tot Elia: ‘gij moet Elisa, de zoon van Safat 
zalven tot uw opvolger als profeet’. Elia vertrok en trof Elisa, de zoon 
van Safat, terwijl die aan het ploegen was. Twaalf koppels ossen 
gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich bij het twaalfde. Toen Elia 
langs kwam, wierp hij Elisa zijn mantel toe. Elisa liet de ossen in de 
steek, liep Elia achterna en zei: ‘Laat mij eerst afscheid nemen van mijn 
vader en mijn moeder; dan zal ik u volgen’. Hij antwoordde hem: ‘Ga 
maar weer terug; heb ik je soms tot iets verplicht?’. Hierop ging Elisa 
naar de ossen terug, slachtte er twee, kookte het vlees op het hout 
van de jukken en gaf het aan het werkvolk te eten. Daarna vertrok hij, 
volgde Elia en werd zijn dienaar. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Het lied van de mens op aarde       GvL 433 
Een mens te zijn op aarde, 
is een voorgoed geboren zijn, 
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind 
 
De bomen hebben wortels, 
de bomen mogen stevig staan, 
maar mensen moeten verder gaan. 
De boemen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 
 
De vossen hebben holen, 
de mensen weten heg noch steg, 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen 
maar wie is onze weg? 
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De mensen hebben zorgen, 
het brood is duur, het lichaam zwaar 
en wij verslijten aan elkaar. 
Wie kent de dag van morgen? 
De dood komt lang verwacht. 
 
Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn. 
Is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 
 
Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet, 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de  
Galaten 5,1.13-18 
Broeders en zusters, voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. 
Houdt dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Gij werd 
geroepen om vrije mensen te zijn. Misbruikt echter de vrijheid niet als 
voorwendsel voor de zelfzucht; dient elkaar in liefde. Want de hele 
wet is vervat in dit éne gebod: ‘Bemint uw naaste als uzelf’.  
Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen vrees ik dat ge elkaar op de 
duur zult verslinden. Ik bedoel dit: leeft naar de Geest, dan zult ge niet 
uitvoeren wat de zelfzucht dicteert. Wat de zelfzucht wil, strijdt met de 
Geest, en omgekeerd, het verlangen van de Geest komt in botsing met 
het egoïsme.  
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Die twee liggen met elkaar overhoop zodat ge niet  kunt doen wat ge 
zoudt willen doen.  
Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: JOHANNES 10, 27 
AlleluIa. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, en Ik ken 
ze en ze volgen Mij. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas 9, 51-62 
Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden, 
aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond boden 
voor zich uit. Deze kwamen op hun toch in een Samaritaans dorp om 
er zijn verblijf voor te bereiden. Maar de Samaritanen ontvingen Hem 
niet, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen 
Jakobus en Johannes dit gewaar werden vroegen ze: ‘Heer, wilt Gij dat 
wij vuur van de hemel afroepen om hen te verdelgen?’. Maar Hij 
keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht. Daarop 
vertrokken zij naar een ander dorp. Terwijl zij onderweg waren zei 
iemand tot Hem: ‘Ik zal u volgen, waar Gij ook heen gaat’. Jezus sprak 
tot hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de 
mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten’. Tot 
een ander sprak Hij: ‘Volg Mij’. Deze vroeg: ‘Heer, laat mij eerst terug 
gaan om mijn vader te begraven’. Jezus zei tot hem: ‘Laat de doden 
hun doden begraven; maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods’. 
Weer een ander zeide: ‘Ik zal U volgen, Heer, maar laat mij eerst 
afscheid nemen van mijn huisgenoten’. Tot hem sprak Jezus: ‘Wie de 
hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is 
ongeschikt voor het Rijk Gods’.  
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 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. 
 
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. 
 
Het is waarlijk passend U dank te zeggen, het is waarlijk goed uw 
heerlijkheid uit te spreken, heilige Vader; Gij zijt een God van leven 
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en waarheid, Gij alleen, Gij bestaat van voor alle eeuwen en Gij 
duurt in alle eeuwigheid voort, in het ontoegankelijke licht is uw 
woning. Gij zit de bron van leven, in uw goedheid hebt Gij alle 
dingen tot bestaan geroepen, Gij hebt al het geschapene met 
zegening verzadigd en uw talloze schepselen gelukkig gemaakt met 
de glans van uw licht. Daarom staat rond U een schare van engelen 
die niemand tellen kan, uw dienaren, die het gelaat van uw glorie 
zien en U ononderbroken lofzingen, dag en nacht. In hun koor willen 
ook wij onze stem doen horen, met ieder schepsel op aarde zingen 
wij U jubelend onze lofprijzing toe: 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. 
 
Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
 
EUCHARISTISCH GEBED:         GvL 730 
U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt Gij met 
wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens gemaakt naar uw 
beeld en hem de zorg over de gehele aarde opgedragen, opdat hij in 
gehoorzaamheid aan zijn Schepper over alle schepselen zou 
bevelen. Door ongehoor- zaamheid aan U heeft hij uw vriendschap 
verloren, maar Gij hebt hem niet aan het geweld van de dood 
uitgeleverd; integendeel, Gij zijt hem met alle hulp tegemoet 
gesneld, zodat wij U zoeken wil, U reeds heeft gevonden. Menigmaal 
hebt Gij aan de mensen een verbond aangeboden en hen, bij monde 
van uw profeten, gesproken over hun heil in de verte. 
 
Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij, toen de 
tijd van wachten voorbij was, uw eengeboren Zoon als Verlosser 
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hebt gezonden. Hij is mens geworden door de heilige Geest uit de 
maagd Maria, als mens heeft Hij onder ons gewandeld, in alles aan 
ons gelijk, maar niet in de zonde. Aan geringen heeft Hij een 
boodschap gebracht van liefde en heil, aan gevangenen de vrijlating 
gegeven, aan bedroefden zijn blijdschap. Om uw heilsbeschikking 
ten volle waar te maken heeft Hij zich aan de dood uitgeleverd en 
door zijn opstanding alle sterven afgebroken en opgebouwd tot een 
nieuw bestaan. En opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven 
maar voor Hem, die om onzentwil geslagen werd en tot uw 
rechterhand verheven, zond Hij van uwentwege, Vader, de heilige 
Geest om zijn werk in deze wereld te voltooien: onze heiligmaking 
ten einde toe. 
 
Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze offergaven 
wil bezielen, opdat zij het Lichaam en Bloed worden van onze Heer 
Jezus Christus, tot viering van het grote heilmysterie dat Hij ons 
naliet als zijn verbond-met-ons voor altijd. 
 
Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou worden 
verheerlijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot het uiterste toe 
liefgehad.  
Terwijl Hij de maaltijd voorzat nam Hij het brood, brak het, en 
zegende U, 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. 
 
Zo nam Hij ook de beker, met wijn gevuld, sprak het dankgebed uit 
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. 
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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. 
 
Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze verlossing: wij 
gedenken de dood van Christus en zijn verblijf onder hen die eens 
waren gestorven, wij geloven en verkondigen zijn opstanding uit de 
dood, zijn hemelvaart bij U terug, in uw rijk zonder einde; wij zien 
vol verwachting uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Wij 
brengen U het offer van zijn Lichaam en Bloed, een gave die Gij 
gaarne aanvaardt, een gave van heil voor de wereld. 
 
Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig offer, dat Gij aan 
ons, uw kerk, hebt toevertrouwd. Verleen genadig dat zij die van dit 
brood eten en uit deze beker drinken, door uw heilige Geest tot één 
lichaam worden verzameld, in Christus voltooid tot een levende 
offerande, tot uw lof en eer. 
 
Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit offer aan u 
opdragen: vooreerst voor uw dienaar, onze paus Franciscus, voor 
onze bisschop Johannes, voor de bisschoppen van de gehele kerk, 
voor de priesters en diakens, voor allen ook die U dit offer 
aanbieden, voor heel het gelovige volk en voor hen die U met een 
oprecht hart zoeken. 
 
Denk ook aan hen die in vrede met Christus, uw Zoon, zijn gestorven 
en aan alle doden waarvan de gelovige gezindheid door U alleen was 
gekend. 
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Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat wij de 
heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt tezamen met de maagd 
Maria, de moeder van God, die Gij hebt vrheerlijkt, met uw 
apostelen en heiligen in uw koninkrijk, waar wij met de gehele 
schepping, die Gij uit zonde en dood hebt opgericht, uw lof zingen 
door Christus onze Heer, in wie Gij aan de wereld alle goed geeft, 
gisteren, nu en altijd. 
 
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 335 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
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: Het brood in de aarde       GvL 457 
Het brood in de aarde gevonden, 
het brood door handen gemaakt, 
het brood van tranen en zorgen, 
dat brood dat naar mensen smaakt. 
 
Het brood van oorlog en vrede, 
dat dagelijks eendere brood, 
het vreemde brood van de liefde, 
het stenen brood van de dood. 
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Het brood dat wij duur verdienen, 
ons lichaam, ons geld, ons goed, 
het brood van ons samen leven, 
die schamele overvloed. 
 
Dat brood dat wij moeten eten 
om niet verloren te gaan. 
Wij delen het met elkander 
ons hele mensenbestaan. 
 
Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
U zelf aan ons uit voorgoed, 
een mens om nooit te vergeten, 
een God van vlees en bloed. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN  
 
ZEGEN 
 
SLOTLIED: Hoort hoe God         GvL 619 
Hoort hoe God met mensen omgaat                 (c. 1-9-10-12-13) 
hoe Hij zijn belofte houdt 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij tot Elia sprak 
die de storm van angst en twijfel 
met een stille bries doorbrak. 
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Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij van zich spreken laat 
die bij monde van profeten 
met ons is in woord en daad. 
 
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. 
 


