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OPENINGSLIED: Morgenlied         GvL 584 
De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen, 
God onze Vader. 
 
Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven 
oorsprong en toekomst. 
 
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 
 

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 VERGEVING                    GvL 713 
Heer, die de gerechtigheid laat stralen over de volkeren en haar op 
aarde zult laten zegevieren, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, die ondersteund zijt door het getuigenis van de Vader, 
om de blijde boodschap van vrede te verkondigen, ontferm U over 
ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, die door God de Vader gezalfd zijt om allen te genezen die 
onder de dwingelandij van de duivel stond, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
GLORIALIED: Dit is de dag         GvL 429 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,  
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen. 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren uw heilige Naam. 
En U in waarheid aanbidden. 
 
OPENINGSGEBED 
 
 
 



 

 

 

- 3 - 

EERSTE LEZING: uit het tweede boek der Koningen, 5, 14-17 
In die dagen ging de Syriër Naäman naar de Jordaan en dompelde zich 
zevenmaal onder, zoals Elisa, de man Gods, gezegd had. Zijn huid 
werd weer als die van een klein kind en hij was gereinigd van zijn 
melaatsheid. Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man Gods terug, 
trad zijn huis binnen, ging voor hem staan en zei: “Nu weet ik dat er in 
Israël een God is, en nergens anders op aarde. Wil daarom een 
huldeblijk van uw dienaar aanvaarden." Maar Elisa antwoordde: 
“Zowaar de Heer leeft, wiens dienaar ik ben, ik neem niets van u aan." 
En hoewel Naäman er bij hem op aandrong iets aan te nemen, bleef 
hij weigeren. Toen zei Naäman: “Geef mij dan tenminste een vracht 
aarde mee, zoveel als een koppel muildieren kan dragen, want uw 
dienaar wil aan geen andere goden brand- of slachtoffers meer 
opdragen, dan aan de Heer alleen." 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Heeft Hij ons bidden opgevangen      GvL 610 
Heeft Hij ons bidden opgevangen 
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd. 
Meer dan een mens ooit kan verlangen: 
Ik ben met u, heeft Hij gezegd. 
Opent uw harten, mensenkind’ren, 
die bang en ontoegank’lijk zijt, 
geen macht ter wereld kan verhind’ren, 
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt. 
 
Hij zal de armen niet verstoten, 
Hij is met onze nood bekleed. 
Voor allen die zijn vastgelopen 
heeft Hij een naam, een nieuwe geest. 
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Hij spreekt de taal van alle landen 
en overal ontkiemt zijn rijk. 
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden 
en achter elke mens staat Hij. 
 
Zijt Gij het eerst van ons geboren, 
zijt Gij de welbeminde zoon 
blijf ons dan trouw, wij zijn verloren 
als Gij niet met ons samenwoont. 
Dat wij met U gelukkig leven 
en spelen voor Gods aangezicht, 
dat wij elkaar de vrede geven 
die Gij voor ons hebt aangericht. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan 
Timotheüs 2, 8-13 
Dierbare, Houd Jezus Christus in gedachten, Davids Nazaat, die uit de 
dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig en 
waarvoor ik zelfs als een misdadiger gevangenschap heb te lijden. 
Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Daarom ben ik 
bereid alles te verdragen, ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij 
het heil verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid. Hoe 
waar is dit woord: “Als wij met Hem gestorven zijn zullen wij met Hem 
leven. Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen. Als wij Hém 
verloochenen zal Hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn blijft Hij 
trouw: zichzelf verloochenen kan Hij niet." 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Mt., 11. 25 
Alleluia. Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, omdat gij de 
geheimen van het koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt. Alleluia. 
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EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas 17, 11-19 
Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van 
Samaria en Galilea. Toen Hij een dorp binnenging kwamen Hem tien 
melaatsen tegemoet; zij bleven op een grote afstand staan en riepen 
luidkeels: “Jezus, Meester, ontferm U over ons!" Hij zag hen en sprak: 
“Gaat u laten zien aan de priesters." En onderweg werden zij 
gereinigd. Eén van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was, 
en hij verheerlijkte God met luide stem. Vol dankbaarheid wierp hij 
zich voor Jezus' voeten neer, en deze man was een Samaritaan. 
Hierop vroeg Jezus: “Zijn niet alle tien gereinigd? Waar zijn dan de 
negen anderen? Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te 
brengen dan alleen deze vreemdeling?" En Hij sprak tot hem: “Sta op 
en ga heen; uw geloof heeft u gered." 
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, 
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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: 
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 ING bank app. 

 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God, de almachtige Vader. 
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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. 
 
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. Uw grootheid is niet te doorgronden: in uw 
goddelijke kracht zijt Gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze 
eigen sterfelijkheid hebt Gij het geneesmiddel ten leven genomen 
en aan hen die verloren waren, hebt Gij langs de weg van hun 
ondergang behoud en redding gebracht door Christus onze Heer. 
Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, U vol vreugde 
aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen 
meeklinken in dit koor, wij smeken U – en dat ook onze hulde wordt 
gehoord als U ter eer dit lied wordt aangeheven: 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. 
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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. 
 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, 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. 
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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. 
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. 
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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. 
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.  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
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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 mee 
naar voren te gaan. Als u uw handen voor de borst kruist ontvangt u de zegen.  
 
COMMUNIELIED: God groet u zuiv’re bloemen      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 roosken 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! 
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GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
SLOTLIED: Dankt, dankt         GvL 415 
Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
 
Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven, 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
 


