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OPENINGSLIED: Houd mij in leven    GvL 25 III 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt; 
zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op u wacht ik een leven lang. 
 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
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. 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING: uit het boek Jozua 5, 9a.10-12 
In die dagen sprak de Heer tot Jozua: “Vandaag heb Ik de smaad van 
Egypte van u afgewenteld." Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd 
waren, vierden zij het Paasfeest op de veertiende dag van de maand, 
in de avond in de vlakte van Jericho. En daags na Pasen, juist op die 
dag, aten zij ongezuurd brood en geroosterd graan dat van het land 
zelf afkomstig was. De volgende dag hield het manna op; ze konden 
nu eten wat het land voortbracht. Voortaan kregen de Israëlieten 
geen manna meer; zij aten gedurende heel het jaar wat Kanaän 
voortbracht. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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TUSSENZANG: Zo spreekt de Heer    GvL 569 
Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft: 
Wat durft dat volk mij nog te vragen. 
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft 
wat durft dat volk mij nog te vragen. 
Die in zak en as gezeten 
twistend mijn gebod vergeten, 
denkt gij, dat ik om dat vasten geef? 
Mijn volk, wat durft gij mij te vragen. 
 
Zo spreekt de God die alles weet en ziet: 
Ik durf uw vasten niet vertrouwen. 
Als gij de zwervers niet uw woning biedt 
durf Ik uw vasten niet vertrouwen. 
Schenk uw brood aan de geboeiden. 
Schenkt uw troost aan de vermoeiden. 
Anders hoor Ik naar uw smeken niet, 
en durf uw vasten niet vertrouwen. 
 
En Jezus sprak: Bemint uw vijand ook; 
Heer God, wij staan voor U verlegen. 
Vergeeft het kwaad, zo doet mijn Vader ook; 
Heer God, wij staan voor U verlegen. 
Want gij zijt ook zelf geschonden 
door een menigte van zonden, 
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook. 
Heer God, wij staan voor U verlegen. 
 
En Jezus zegt: Mensen, verdraagt elkaar, 
en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
Vergeet u zelf en dient elkander maar 
en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
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Aan elkander prijsgegeven 
vindt gij honderdvoudig leven. 
Jezus zegt: Mensen, bemint elkaar. 
En Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Korinte 5, 17-21 
Broeders en zusters, Wie in Christus is, is een nieuwe schepping: het 
oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen. En dit alles komt van God. 
Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons, apostelen, de 
dienst van die verzoening toevertrouwd. Ja, God was het die in 
Christus de wereld met zich verzoende: Hij telde de fouten van de 
mensen niet en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee. Wij 
zijn dus gezanten van Christus, God roept u op door ons woord. Wij 
smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen! Hem die geen 
zonde heeft gekend heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij 
door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.  
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Lucas 15, 18 
Ik ga weer naar mijn Vader en ik zal Hem zeggen: Vader, ik heb 
misdaan tegen de hemel en tegen U. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas 15, 1-3. 11-32 
In die tijd kwamen de tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus 
om naar Hem te luisteren. De Farizeeën en de Schriftgeleerden 
morden daarover en zeiden: “Die man ontvangt zondaars en eet met 
hen." Hij hield hun deze gelijkenis voor: “Een man had twee zonen. 
Nu zei de jongste van hen tot zijn vader: Vader geef mij het deel van 
het bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen 
onder hen.  
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Niet lang daarna pakte de jongste zoon alles bij elkaar en vertrok naar 
een ver land. Daar verkwistte hij zijn bezit in een losbandig leven. 
Toen hij alles opgemaakt had kwam er een verschrikkelijke 
hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. Nu ging hij in 
dienst bij een der inwoners van dat land die hem het veld instuurde 
om varkens te hoeden. En al had hij graag zijn buik willen vullen met 
de schillen die de varkens aten, niemand gaf ze hem. Toen kwam hij 
tot nadenken en zei: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben eten 
in overvloed, en ik verga hier van de honger. Ik ga weer naar mijn 
vader en ik zal hem zeggen: Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en 
tegen u; ik ben niet meer waard uw zoon te heten maar neem mij aan 
als een van uw dagloners. Hij ging dus op weg naar zijn vader. Zijn 
vader zag hem al in de verte aankomen en hij werd door medelijden 
bewogen; hij snelde op hem toe viel hem om de hals en kuste hem 
hartelijk. Maar de zoon zei tot hem: Vader, ik heb misdaan tegen de 
hemel en tegen u;  ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Doch de 
vader gelastte zijn knechten: Haalt vlug het mooiste kleed en trekt het 
hem aan, steekt hem een ring aan zijn vinger en trekt hem sandalen 
aan. Haalt het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en 
feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer levend 
geworden, hij was verloren en is teruggevonden. Ze begonnen dus 
feest te vieren. Intussen was zijn oudste zoon op het land. Toen hij 
echter terugkeerde en het huis naderde hoorde hij muziek en dans. 
Hij riep een van de knechten en vroeg wat dat te betekenen had. 
Deze antwoordde: Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het 
gemeste kalf laten slachten omdat hij hem gezond en wel heeft 
teruggekregen. Maar hij werd kwaad en wilde niet naar binnen. Toen 
zijn vader naar buiten kwam en bij hem aandrong gaf hij zijn vader ten 
antwoord: Al zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw geboden 
overtreden, toch hebt gij mij nooit een bokje gegeven om eens met 
mijn vrienden feest te vieren.  
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En nu die zoon van u is gekomen die uw vermogen heeft verbrast met 
slechte vrouwen, hebt ge voor hem het gemeste kalf laten slachten. 
Toen antwoordde de vader: Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat 
van mij is, is ook van jou. Maar er moet feest en vrolijkheid zijn, 
omdat die broer van je dood was en levend is geworden, verloren was 
en is teruggevonden." 
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, 
de gemeenschap van de heiligen; 
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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 
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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. Gij schenkt ons een heilzame tijd om ons hart weer 
zuiver te maken: vrij van zelfzucht en zonde zullen wij het 
vergankelijke zó gebruiken, dat ons hart gericht blijft op het 
eeuwige. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden 
wij U zolang er woorden zijn, en zingen U toe 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. 
  
EUCHARISTISCH GEBED:     GvL 734 
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus 
uw Zoon, die in uw Naam gekomen is.  
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. 
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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. 
 
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. 
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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: 
 
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. 
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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 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.. 
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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 – ZEGEN 
 
SLOTLIED: De Heer is mij tot hulp    GvL 118 II 
De Heer is mij tot hulp en sterkte,    (c. 5-6) 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
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Des Heren hand is hoog verheven, 
des Heren rechterhand is sterk. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des Heren werk. 
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, 
maar niet verlaten in mijn nood, 
en zijn genadig welbehagen 
gaf mij niet over aan de dood. 
 


