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OPENINGSLIED: Vernieuw Gij mij      GvL 538 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!          (mel. GvL 134) 
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. 
 
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 VERGEVIING               GvL 709 + GvL 225 
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 onze toevlucht zijt, 
ons redt en ons bijstaat in iedere nood, 
ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U. 
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Christus, die de dood hebt vernietigd 
en door het evangelie 
onvergankelij leven deed aanlichten, 
ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U. 
Heer, die in uw goedheid ons zondaars de weg wijst 
ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U. 
 
EERSTE LEZING: uit het boek Deuteronomium 26, 4-10 
In die dagen sprak Mozes tot het volk: “De priester zal de korf met de 
eerste veldvruchten van u aannemen en hem plaatsen voor het altaar 
van de Heer, uw God. Dan moet gij staande voor de Heer, uw God, 
zeggen: “Mijn vader was een zwervende Arameër. Hij is met een klein 
aantal mensen naar Egypte gegaan. Maar terwijl hij daar als 
vreemdeling verbleef, is hij een groot, machtig en talrijk volk 
geworden. Toen de Egyptenaren ons slecht behandelden, ons 
verdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden, hebben wij tot de 
Heer, de God van onze vaderen geroepen. En de Heer heeft ons 
verhoord en zich onze vernedering, ons zwoegen en onze verdrukking 
aangetrokken. Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand, met 
opgeheven arm, onder grote verschrikkingen, tekenen en wonderen. 
Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en ons dit land geschonken, 
een land van melk en honing. Daarom breng ik nu de eerste vruchten 
van de grond, die Gij, de Heer, mij hebt geschonken." En Mozes 
voegde eraan toe: “Dan moet ge die voor de Heer uw God neerleggen 
en u voor Hem neerbuigen." 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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TUSSENZANG: Een mens te zijn    GvL 432 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
is leven van genade, buiten de eeuwigheid,  
is leven van de woorden die opgeschreven staan  
en net als Jezus worden, die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
is komen uit het water en staan in de woestijn,  
geen god onder de goden, geen engel en geen dier,  
een levende, een dode, een mens in wind en vuur. 
 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,  
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,  
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 
 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt;  
de mensen niet verlaten, Gods Woord zijn toegedaan,  
dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Rome 10, 8-13 
Broeders en zusters, Dit zegt de Schrift: “Het woord is vlak bij, het is in 
uw mond, het is in uw hart," het woord namelijk van het geloof dat 
wij verkondigen. Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en als 
uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij 
gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de 
belijdenis van uw mond brengt het heil. Zo zegt het de Schrift: 
“Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld." Er bestaat 
geen verschil tussen Jood en heiden.  
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Zij hebben allen dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die Hem 
aanroepen. Want alwie de naam van de Heer aanroept zal gered 
worden. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUJA: Mt. 4, 4b 
Alleluia. Niet van brood alleen leeft de mens maar van ieder woord dat 
uit de mond van God voortkomt. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas 4, 1-13 
In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest weg van de Jordaan. 
Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig 
dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. 
Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren kreeg Hij 
honger. De duivel zei nu tot Hem: “Als Gij de zoon van God zijt, beveel 
dan aan die steen daar dat hij in brood verandert.' Jezus gaf hem ten 
antwoord: “Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen." 
Daarop voerde de duivel Hem omhoog en toonde Hem in een 
oogwenk alle koninkrijken der wereld. En de duivel sprak tot Hem: “Ik 
zal U alle macht geven over deze heerlijke gebieden want ze zijn mij 
geschonken, en ik geef ze aan wie ik wil. Als Gij dus in aanbidding voor 
mij neervalt, zal dat alles van U zijn." Toen antwoordde Jezus hem: “Er 
staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen 
dienen." 
Daarna bracht de duivel Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem op de 
bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: “Als Gij de zoon 
van God zijt, werp U dan vanaf deze plaats naar beneden; want er 
staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U het bevel geven 
U te beschermen en zij zullen U op de handen nemen opdat Ge uw 
voet niet zult stoten aan een steen."  
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Maar Jezus gaf hem ten antwoord: “Er is gezegd: Gij zult de Heer, uw 
God, niet op de proef stellen." Toen gaf de duivel al zijn pogingen om 
Hem te verleiden op en hij verwijderde zich van Hem tot de 
vastgestelde tijd. 
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; 
 
 



 

 

 

- 6 - 

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 
 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
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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 door Christus onze Heer. Veertig dagen heeft Hij 
gevast en door zijn voorbeeld deze tijd van boete geheiligd. Alle 
listen van de verleider heeft Hij weerstaan en ons geleerd de macht 
van het kwaad te overwinnen, om het paasmysterie met een zuiver 
hart te vieren en eenmaal naar het eeuwig paasfeest op te gaan. 
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U 
zolang er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde: Heilig GvL 295 
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 733 
Van in den beginne brengt Gij tot stand wat goed is voor de mens 
om hem te heiligen zoals Gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier 
verzameld is, en zend de kracht van uw heilige Geest. Maak deze 
offergaven voor ons tot het Lichaam en Bloed van uw Zoon, uw 
welbeminde, Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn. 
 
Toen wij verloren waren en niet in staat U naderbij te komen, hebt 
Gij nog het meest getoond hoezeer Gij ons bemint: uw Zoon, de 
enige Gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen; Hij werd 
genageld aan een kruis. Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen het 
onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel 
en de aarde. 
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Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
 
Maar vooraleer dat alles te volbrengen heeft Hij het paasmaal willen 
vieren, te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam Hij het brood, 
sprak de zegen en het dankgebed; toen brak Hij het en gaf het aan 
de zijnen, terwijl Hij zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is 
mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat Hij alles 
zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam Hij de beker wijn, 
sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden 
terwijl Hij 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. 
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Wij gaan nu allen zitten. 
 
Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze 
uiteindelijke vrede; terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en 
uitzien naar de gezegende dag waarop Hij zal wederkomen om onze 
vreugde te voltooien, bieden wij U, waarachtige en getrouwe God, 
het offer aan waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld. 
Algoede Vader, zie met liefde neer op allen die Gij naar U toetrekt. 
Gij laat hen delen in het éne offer van Christus; dat zij één lichaam 
worden, gaaf en onverdeeld, door de kracht van de Geest. 
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Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen 
met onze paus Franciscus, en onze bisschop Johannes. Help ons mee 
te werken aan de komst van uw koninkrijk tot de dag komt en het 
uur waarop wij voor U zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats 
met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de maagd Maria en 
van de apostelen, verenigd ook met onze broeders en zusters die wij 
hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn 
heengegaan.  
Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed gevrijwaard 
van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied van 
dank van de verrezen 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 335 
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. 
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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.  
 
COMMUNIELIED: Alles wat over    GvL 407 
Alles wat over ons geschreven is    (c. 1-4-5) 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan. 
 
Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
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MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING - ZEGEN 
 
SLOTLIED: Wie in de schaduw Gods    GvL 651 
Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hij zal niet sterven in de dood. 
Wie bij hem zoekt naar onderkomen 
vindt eenmaal vrede als zijn brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om hem heen als vriend. 
En Hij verlost hem van het kwade, 
opdat hij eens geluk zal zien. 
 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet hem beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, 
rust aan een koele waterbeek. 
 
Hem zal de nacht niet overvallen 
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen 
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 


