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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 714 
Heer, die de rechtvaardigen bemint 
en de verdrukten recht verschaft, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
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Christus, die rondtrok en alle ziekten en kwalen genas, ontferm U 
over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, die de wil van de Vader hebt volbracht en ons zijn geboden 
hebt gegeven om ze trouw te volbrengen, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
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. 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING: uit het boek Wijsheid 9, 13-18b 
Wie van de mensen kan Gods plan doorgronden, wie ontdekken wat 
de Heer wil? De gedachten der stervelingen zijn immers onzeker, en 
twijfelachtig onze berekeningen.  
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Het vergankelijke lichaam is een last voor de ziel, en onze aardse 
gebondenheid belemmert de beweeglijke geest. Wij begrijpen amper 
de dingen van deze wereld, en wat voor de hand ligt kost ons nog 
moeite; hoe zouden we dan het hemelse verstaan? Wie zou uw wil 
kunnen kennen, als Gij hem het inzicht niet geeft, en uw heilige Geest 
niet van boven zendt? Zo alleen kunnen de mensen op aarde rechte 
wegen gaan, leren zij kennen wat U welgevallig is, en worden zij door 
de wijsheid gered. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Vernieuw Gij mij        GvL 538 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan 
Filemon 9b-10. 12- 17 
Dierbare, Paulus is het die u schrijft, een oud man, nu bovendien een 
gevangene van Christus Jezus, en mijn verzoek geldt het kind dat ik 
hier in de gevangenis voor de Heer heb gewonnen, ik bedoel 
Onesimus. Ik stuur hem terug naar u en met hem heel mijn liefde. 
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Gaarne had ik hem hier gehouden als uw plaatsvervanger, om voor 
mij te zorgen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Maar ik wil 
niets doen zonder uw instemming, ik wil niets afdwingen: uw 
goedheid moet zich spontaan kunnen uiten! Misschien was dat wel de 
reden waarom hij een tijd lang bij u is weg geweest: dat ge hem 
voorgoed terug zoudt krijgen, nu niet meer als slaaf, maar als veel 
meer dan een slaaf, als een geliefde broeder. Dat is hij voor mij al 
helemaal, hoeveel meer dan voor u, als mens en als christen. Als gij u 
dus met mij verbonden voelt, heet hem dan welkom zoals ge het mij 
zoudt doen. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Joh., 8, 12 
Alleluia. Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer. Wie Mij volgt zal 
het licht des levens bezitten. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas 14, 25-33 
In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee; Hij keerde zich om 
en zei tot hen: “Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en 
moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn 
eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn 
kruis niet draagt en Mij volgt kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand 
van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten 
om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit om hem te 
voltooien? Anders zou het hem kunnen overkomen, - als hij de 
fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien - dat 
allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: Die man begon te 
bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen. Of welke 
koning zal, - als hij tegen een andere koning ter oorlog wil trekken - 
niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man 
het hoofd te bieden aan iemand die met twintigduizend man tegen 
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hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg 
is een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan 
niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij 
bezit." 
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; 
de vergeving van de zonden; 
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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 INGbank 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. 
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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. 
 
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor 
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
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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. 
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, 
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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. 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  Amen. 
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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: 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: Alleen wie het gegeven is        GvL 404 
Alleen wie het gegeven is 
hij kan het woord verstaan. 
Er zijn er die onvruchtbaar zijn 
omwille van mijn naam. 
 
Wie oren heeft, hij luistere! 
Ik geef u goede raad: 
verkoop wat gij bezit en kom, 
volg mij met woord en daad. 
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Alleen te zijn, geloven dat 
zo leven vruchtbaar is: 
een dwaasheid als de Heer ons niet 
tot levend voorbeeld is. 
 
Alwie zich zo verliezen durft 
zal delen in zijn dood 
en als een bron van vreugde zijn 
voor anderen in nood. 
 
Dankt God die alle leven schept, 
de Bron van vruchtbaarheid, 
die mensen door zijn Geest bezielt 
en op zijn wegen leidt. 
 


