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OPENINGSLIED: Christus die verrezen is     GvL 411 
Christus die verrezen is, doet ons samen komen; 
't maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen. 
 
Refrein: Broeders, vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen, 
   alleluia, naar de hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 
Christus brak de slavernij, brak de donk're dagen. 
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen. 
 
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 
't maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. 
 
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 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. 
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GLORIALIED: Alles wat adem heeft    GvL 150 II 
Refr.:  Alles wat adem heeft love de Heer. 
 Alles wat adem heeft love de Heer. 
 
Looft God in zijn heilig domein, 
looft Hem in zijn groots firmament, 
looft Hem om zijn daden van macht, 
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid. 
 
Looft Hem met de stoot op de ramshoorn, 
looft Hem met harp en met citer, 
looft Hem met handtrom en reidans, 
looft Hem met snaren en fluit. 
 
Looft Hem met slaande cymbalen, 
looft Hem met klinkende cimbels, 
Alles wat adem heeft 
love de Heer! Godlof! 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING: uit de Handelingen der Apostelen 7, 55-60 
In die dagen staarde Stefanus, vervuld van de heilige Geest, naar de 
hemel en zag Gods heerlijkheid en Jezus staande aan Gods 
rechterhand; en hij riep uit: “Ik zie de hemel open en de Mensenzoon 
staande aan Gods rechterhand." Maar zij begonnen luidkeels te 
schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem 
af. Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen 
legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Paulus 
heette. Terwijl zij Stefanus stenigden bad hij: “Heer Jezus, ontvang 
mijn geest.  
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Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem: “Heer, reken hun 
deze zonde niet aan. Na deze woorden ontsliep hij. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Mogen allen één zijn         GvL 498 
Refrein: Mogen allen één zijn, Vader, 

  zoals Gij in mij zijt, en ik in U ben, 
  mogen zij ook één zijn in ons. 

 
Heilige Vader, bewaar steeds mijn vrienden 
voor het één geloof in uw naam, 
de naam, die Gij aan Mij verleent 
opdat hij door hen bemind moge zijn. 
 
Heilige Vader, tot U kom ik weder; 
doch wijl ik og bij hen verblijf, 
spreek Ik tot hen uw vreugdewoord, 
opdat heel mijn vreugd’ in hen moge zijn. 
 
Heilige Vader, ik bid ook voor allen, 
die ooit zullen luist’ren naar hen 
en blij geloven in uw Woord: 
ook zij wezen één, en één zoals Wij. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes 
22, 12-14.16-17.20 
Ik, Johannes hoorde een stem, die tot mij sprak: “Zie, Ik kom spoedig, 
en mijn loon breng Ik mee om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik 
ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, de Oorsprong en 
het Einde. Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij zullen recht krijgen 
op de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de Stad. 
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze openbaringen 
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aangaande de kerken bekend te maken. Ik ben de Wortel uit het 
geslacht van David, de stralende Morgenster." De Geest en de Bruid 
zeggen: “Kom!" Laat wie het hoort zeggen: “Kom!" Wie dorst heeft 
kome. Wie wil, neme het water des levens, om niet. Hij die dit alles 
waarborgt, spreekt:  “Ja, Ik kom spoedig." Amen. Kom, Heer Jezus! 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Joh. 14, 18 
Alleluia. Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer, Ik ga, en Ik 
keer tot u terug, en uw hart zal zich verblijden. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Johannes 17, 20-26 
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: “Heilige Vader, niet 
alleen voor hen bid Ik maar ook voor hen die door hun woord in Mij 
geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader in Mij en Ik in 
U; dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat Gij Mij 
gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij 
geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen en Gij 
in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld zal erkennen, 
dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt 
liefgehad. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen 
zijn waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die 
Gij Mij gegeven hebt daar Gij Mij lief hebt gehad voor de grondvesting 
van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, 
 Ik heb U erkend, en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden 
hebt. Uw naam heb Ik hun geopenbaard en Ik zal dit blijven doen, 
opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad in hen moge zijn en Ik 
in hen."  
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 271 
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. 
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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. Die is verrezen en aan zijn 
leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel, voor hun ogen. 
Hij doet ons delen in de heerlijkheid die Hij van U, zijn Vader, heeft 
ontvangen. Vreugde om het Paasfeest vervult ons, mensen die op 
aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten 
en de krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: 
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 731 
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons 
tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, 
uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons 
allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 
Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en 
dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om Hem. 
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed 
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 
in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. 
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In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terug- 
keerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen 
opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn 
Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan 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. 
 
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. 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 
Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.  
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur 
van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
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Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader voor uw heilige kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de 
hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze 
bisschop Johannes, en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt 
aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een 
bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet hen niet, die door 
de dood van ons zijn heengegaan.  
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de 
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook 
met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en 
brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, 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 (gezongen)        GvL 322 
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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COMMUNIELIED: Dichtbij en ver        GvL 515 

Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven, 
sprekend nabij, de stilte verwacht U, 
mensen bestaan U, zien en beleven U. 
 
Mensen van vlees, van licht en gesteente, 
hard en van bloed, een vloed niet te stelpen, 
mensen uw volk, uw stad hier op aarde. 
 
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken. 
Adem ons open, maar ons uw aarde, 
uw nieuwe hemel, vrede op aarde. 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
SLOTLIED: Kom, Schepper, Geest        GvL 483 
Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houdt Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt 
met hemelse barmhartigheid. 
 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan, 
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Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 
Verlos ons als de vijand woedt, 
geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
 
 


