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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 712 
Heer, die in deze wereld zijt gekomen om de liefde van de Vader te 
openbaren en ons het leven te brengen, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, die eens voor al gestorven zijt voor de zonden om ons tot 
God te brengen, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen en de schepping weer 
nieuw maakt, onferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
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GLORIALIED: Zingt Jubilate          GvL 563 
Zingt Jubilate voor de Heer, 
hemel en aarde, looft uw Vader, 
heiligen, eng’len, mens en dier, 
sterren en stenen, Jubilate! 
 
Zingt Jubilate dat is goed, 
vogels en vissen, licht en water, 
bloemen en bomen, vlees en bloed, 
lichaam en ziel, zingt Jubilate! 
 
Zingt Jubilate voor de Zoon, 
dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend, 
Jezus Messias Jubilate! 
 
Zingt Jubilate voor de Geest, 
offert de vogel Geest uw adem, 
dat Hij uw hart met vuur geneest, 
weest God indachtig, Jubilate! 
 
EERSTE LEZING: uit de Handelingen van de Apostelen 5, 27b-32.40b-
41 
In die dagen ondervroeg de hogepriester de apostelen: “Hebben wij u 
niet uitdrukkelijk verboden in de naam van Jezus onderricht te geven 
? Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. Bovendien wilt 
gij ons het bloed van die man aanrekenen." Maar Petrus en de andere 
apostelen gaven ten antwoord: “Men moet God meer gehoorzamen 
dan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven 
gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door Hem aan het kruis te slaan. 
Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven aan zijn 
rechterhand om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te 
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schenken. Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest die 
God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen." Maar men 
verbood de apostelen te spreken in de naam van Jezus en stelde hen 
in vrijheid. Zij verlieten de Hoge Raad, verheugd dat ze waardig 
bevonden waren smaad te lijden omwille van Jezus' naam. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: De Heer is waarlijk opgestaan  GvL 424 
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia. 
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia. 
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia. 
Verrees in glorie van de dood, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia. 
De Schepping is om U verblijd, alleluia. 
De morgen van de eerste dag, alleluia. 
Zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia. 
Hij maakt’ ons in zijn liefde vrij, alleluia. 
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia. 
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes 
(Apokalyps) 5, 11-14 
Ik, Johannes zag toe en hoorde de stem van talloze engelen rondom 
de troon en de stem van levende wezens en van de oudsten; en hun 
getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden 
duizendtallen; en zij riepen luid: “Waardig is het Lam dat geslacht 
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werd te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, 
en eer en heerlijkheid en lof." En elk schepsel in de hemel en op de 
aarde en onder de aarde en in de zee, het ganse heelal hoorde ik 
roepen: “Aan Hem die gezeten is op de troon en aan het Lam zij de lof 
en de eer en de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen!" En de 
vier levende wezens zeiden: “Amen." En de oudsten vielen in 
aanbidding neer. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA: Lc., 24, 26 
Alleluia. Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen 
te gaan? Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Johannes 21, 1-19 of 21, 1-14 
In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen bij het meer 
van Tiberias. De verschijning verliep als volgt: Er waren bijeen Simon 
Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in 
Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn leerlingen. 
Simon Petrus zei tot hen: “Ik ga vissen." Zij antwoordden: “Dan gaan 
wij mee." Zij gingen dus op weg en klommen in de boot maar ze 
vingen die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te worden 
stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het 
Jezus was. Jezus sprak hen aan: “Vrienden, hebben jullie soms wat 
vis?" “Neen," zeiden ze. Toen beval Hij hun: “Werpt het net uit, rechts 
van de boot, daar zult ge iets vangen." Nadat ze dit gedaan hadden, 
waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote 
hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot 
Petrus: “Het is de Heer!" Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer 
was trok hij zijn bovenkleed aan - want hij droeg slechts een 
onderkleed - en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen 
met de boot, want zij waren niet ver van de kust, slechts ongeveer 
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tweehonderd el, en sleepten het net met de vissen achter zich aan. 
Toen zij aan land waren gestapt, zagen zij dat er een houtskoolvuur 
was aangelegd met vis erop en brood. Jezus sprak tot hen: “Haalt wat 
van de vis die gij juist ontvangen hebt." Simon Petrus ging weer aan 
boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, 
honderddrieënvijftig stuks en ofschoon het er zoveel waren, scheurde 
het net niet. Jezus zei hun: “Komt ontbijten." Wetend dat het de Heer 
was durfde geen van de leerlingen Hem vragen: “Wie zijt Gij?" Jezus 
trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis. Dit 
was nu de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds Hij 
uit de doden was opgestaan. Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus: 
“Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij meer lief dan dezen Mij 
liefhebben?" Hij antwoordde: “Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin." 
Jezus zei hem: “Weid mijn lammeren." Nog een tweede maal zei Hij 
tot hem: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?" En deze 
antwoordde: “Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin. Jezus hernam: “Hoed 
mijn schapen." Voor de derde maal vroeg Hij: “Simon, zoon van 
Johannes, hebt ge Mij lief?" Nu werd Petrus bedroefd, omdat Hij hem 
voor de derde maal vroeg: Hebt ge Mij lief? en hij zeide Hem: “Heer, 
Gij weet alles; Gij weet dat ik U bemin. Daarop zei Jezus hem: “Weid 
mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen ge jong waart 
deedt ge zelf uw gordel om en gingt waarheen ge wilde, maar 
wanneer ge oud zijt zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u 
omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt." Hiermee zinspeelde 
Hij op de dood waardoor Hij God zou verheerlijken. En na deze 
woorden zei Hij hem: “Volg Mij."    
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. 
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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 
 
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: 
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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. 
 

U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en 
genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, 
maar vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons Paaslam, Christus, 
is voor ons geslacht. Aan Hem danken de kinderen van het licht hun 
geboorte tot eeuwig leven. Aan Hem danken Gods uitverkorenen 
hun toegang tot het Rijk der hemelen. Want door zijn sterven zijn wij 
van de dood verlost, door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven 
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opgewekt. 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 293 
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 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. 
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. 
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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, 
martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor 
levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U 
onze dank. 
 



 

 

 

- 10 - 

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. 
 
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. 



 

 

 

- 11 - 

De vrede des Heren zij altijd met u.  
En met uw geest. 
 
Wenst elkaar de vrede. 
 
LAM GODS        GvL 333 
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, dan ontvangt u  
de zegen. 
 
COMMUNIELIED: God groet U, zuiv’re bloeme  GvL 445 
God groet u, zuiv’re bloeme Maria maged fijn. 
Gedoog dat ik u roeme: lof moet u altijd zijn. 
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij, 
wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij! 
 
O roze zonder doren, o violette zoet. 
O bloeme blauw in ’t koren, neem mij in uw behoed. 
Vol liefde en gestadig ootmoedig zo zijt gij, 
och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij! 
 
Met recht zijt gij verheven al boven d’eng’lenschaar. 
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar. 
Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij, 
en wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij! 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
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MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING - ZEGEN 
 
SLOTLIED: Wilhelmus  van Nassouwe   GvL 549 
Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje heb ik altijd geeerd. 
 
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt. 
 
 
 


