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OPENINGSLIED: God heeft het eerste     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: Aanbidt en dankt         GvL 401 
Aanbidt en dankt uw Vader, God die leeft van eeuwigheid; 
aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid. 
Verkondigt Hem en looft zijn Naam, bezingt zijn wondermacht; 
dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht. 
 
Aanbidt en dankt de koningszoon, die in de wereld kwam, 
en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam. 
Nu nodigt Hij zijn broeders uit op ’t grote koningsfeest. 
En waar Hij leeft aan Vaders hand daar heerst een goede geest. 
 
EERSTE LEZING: uit het boek Ecclesiasticus of Jezus Sirach 27,4-7 
Als men de zeef schudt, blijft het kaf. En in het spreken ontdekt men 
het boze van de mens. Het werk van de pottenbakker wordt 
beproefd door de oven, en de mens door wat hij zegt in het gesprek. 
Aan de vruchten van de boom erkent men de boomgaard, en aan de 
woorden van de mens zijn gezindheid.  
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Prijs daarom geen mens vóórdat hij gesproken heeft, want eerst op 
grond daarvan kan men een mens beoordelen. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: De Heer is mijn licht en mijn heil  GvL 27 
Refrein: De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? 
 
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? 
De Heer is mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik bedacht zijn? 
 
Dat éne vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen: 
Daar te zijn in het huis van de Heer, al de dagen mijns levens. 
 
Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig uw antwoord. 
Gij zegt en mijn hart spreekt het na: “zoekt mijn aanschijn.”  
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Korinte 15, 54-58 
Broeders en zusters, wanneer het vergankelijke met onvergankelijk- 
heid is gekleed en het sterfelijke met onsterfelijkheid, dan zal het 
woord van de Schrift in vervulling gaan: “De dood is verslonden, de 
zege is behaald! Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw 
angel?” De angel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde 
is de wet. Maar God zij gedankt, die ons de overwinning geeft door 
Jezus Christus, onze Heer. Daarom geliefde broeders en zusters, 
weest standvastig en onwankelbaar en gaat altijd voort met het 
werk des Heren; gij weet toch dat uw inspanning, dank zij Hem, niet 
vergeefs is. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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ALLELUJA: Joh. 14,23 
Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; 
mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas 6, 39-45 
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: “Kan soms 
de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? 
De leerling staat niet boven zijn meester; maar hij zal ten volle 
gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Waarom kijkt ge naar de 
splinter in het oog van uw broeder en waarom slaat ge geen acht op 
de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: 
Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in 
uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw 
eigen oog, dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen 
verwijderen die in het oog van uw broeder zit. Er bestaat geen 
goede boom die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke 
boom die goede vruchten voortbrengt. Een boom immers kent men 
aan zijn vruchten; men plukt geen vijgen van dorens, men oogst 
geen druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt het goede 
te voorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart; maar een slechte 
brengt het slechte te voorschijn uit zijn schat van slechtheid; want 
waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over.” 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: Uw woord     GvL 270a 
Uw woord is waarheid, Heer. 
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil. 
Wie zal ons leiden. 
 
OVERWEGING 
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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 
 
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     
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      € 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. In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit 
lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij 
verzekert ons van het eeuwig geluk: want als eerste gave bezitten 
wij de Geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij 
het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal 
zijn. Daarom brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw 
grote daden, en zingen U toe vol vreugde: Heilig   GvL 291 
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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 729 
Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft 
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 
talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde 
worden gebracht aan uw Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.  
 
Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak Hij 
het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, 
gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede uit 
in uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem zijn leerlingen en 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. 
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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, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing van uw 
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend 
en heilig.  
 
Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en 
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U 
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, 
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één 
geest. 
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met 
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw 
apostelen en martelaren, met de heilige Bonifatius en met allen die 
in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in 
de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van 
uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met u worden 
verzoend.  
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: 
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, onze 
bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het 
gelovige volk dat Gij u hebt verworven.  
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Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters,  ja, laat allen die U lief 
waren, en die van hier zijn heengegeaan, genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor 
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.  
 
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, 
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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 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. 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.  
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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. 
 
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: Te doen gerechtigheid                  GvL 635 (mel. 575) 
Te doen gerechtigheid hebt Gij ons aangezegd. 
Dat woord heeft ons bevrijd, elk ander ons geknecht. 
Geef dat ons niets weerhoudt die lange weg te gaan. 
Dat elk zich nu verstout uw richting in te slaan. 
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Wier dagen Gij bezocht, wier harten Gij doorgrondt, 
voor wie Gij hebt gewrocht de aarde en de zon; 
wier toekomst is in U, Gij maakt hun leven waar – 
mocht Gij hen hier en nu bekeren tot elkaar. 
 
Dat niemand hen kleineert die Gij wilt maken groot, 
voor wie Gij hebt geslaakt de boeien van de dood. 
Opdat wij zouden staan vrij voor uw aangezicht, 
getekend met uw naam en leven in uw licht. 
 


