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OPENINGSLIED: Hoe lief is mij uw woning 
door Mariam Kttlama 
 
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 703 
Heer, die alle volkeren het heil hebt laten aanschouwen en het geluk 
hebt laten komen voor allen die oprecht zijn van hart, ontferm U 
over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, die de afstraling zijt van Gods heerlijkheid en tot 
erfgenaam zijt gemaakt van al wat bestaat, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, door wie de Geest over ons is uitgestort om door uw genade 
gerechtvaardigd te worden, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
GLORIALIED: Eer aan God in den hoge       GvL 720 
Eer aan God in den hoge, 
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. 
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
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Gij, die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons; 
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed; 
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader.  
Amen. 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING: uit de Profeet Jeremia 38, 4-6. 8-10 
In die dagen zeiden de edelen tot de koning: “Laat die profeet Jeremia 
ter dood brengen. Door zijn woorden ontmoedigt hij de soldaten die 
nog in de stad zijn en de hele bevolking. Die man wil niet het welzijn 
van het volk, maar zijn ondergang." Koning Sidkia antwoordde: 
“Goed, hij is in uw macht; ik kan toch niet tegen u op. Toen grepen zij 
Jeremia vast en wierpen hem in de put van prins Malkia, in de 
nabijheid van het wachthuis; met touwen lieten ze hem neer. In de 
put was geen water, alleen slijk, zodat Jeremia erin wegzonk. Terwijl 
de koning zitting hield in de Benjaminpoort, verliet Ebed-Melek het 
paleis, ging naar de koning en zei: “Heer koning, deze mannen hebben 
een misdaad begaan tegen de profeet Jeremia, door hem in de put te 
werpen." Daarop gaf de koning aan de Ethiopiër Ebed-Melek de 
opdracht: “Neem drie mannen met u mee en haal de profeet Jeremia 
uit de put eer hij sterft." 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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TUSSENZANG: Heer, U bent mijn leven 
door Mariam Kttlama 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief aan de Hebreeën 12, 1-4 
Broeders en zusters, Laten wij ons aansluiten bij die menigte getuigen 
van het geloof en elke last en belemmering van de zonde van ons 
afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we ons 
hebben ingeschreven. Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van 
ons geloof. In plaats van de vreugde die Hem toekwam heeft Hij een 
kruis op zich genomen en Hij heeft de schande niet geteld: nu zit Hij 
aan de rechterzijde van Gods troon. Denkt aan Hem die zoveel 
tegenwerking van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet 
uit te vallen en de moed niet op te geven. Uw strijd tegen de zonde 
heeft u nog geen bloed gekost. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Hand. 16 14b 
Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van 
uw Zoon zouden begrijpen. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas 12, 49-53 
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: “Vuur ben Ik op aarde komen 
brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! “Ik moet een 
doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel Ik mij totdat het volbracht 
is. Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen zeg Ik 
u, juist verdeeldheid. Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld 
zijn; drie zullen er staan tegenover twee en twee tegenover drie; de 
vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader; de moeder 
tegenover de dochter en de dochter tegenover de moeder,  
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de schoonmoeder tegenover de schoondochter en de schoondochter 
tegenover de schoonmoeder."  

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; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven.  
Amen. 
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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. 

 
OFFERANDEZANG: God roept een mens op weg te gaan 
door Mariam Kttlama 
 
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. 
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Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Het is waarlijk passend U dank te zeggen, het is waarlijk goed uw 
heerlijkheid uit te spreken, heilige Vader; Gij zijt een God van leven 
en waarheid, Gij alleen, Gij bestaat van voor alle eeuwen en Gij 
duurt in alle eeuwigheid voort, in het ontoegankelijk licht is uw 
woning. Gij zijt de bron van leven, in uw goedheid hebt Gij alle 
dingen tot bestaan geroepen, Gij hebt al het geschapene met 
zegening verzadigd en uw talloze schepselen gelukkig gemaakt met 
de glans van uw licht. Daarom staat rond U een schare van engelen 
die niemand tellen kan, uw dienaren, die het gelaat van uw glorie 
zien en U ononderbroken lofzangen, dag en nacht.  
 
In hun koor willen ook wij onze stem doen horen, met ieder schepsel 
op aarde zingen wij U jubelend onze lofprijzing toe: Heilig 
door Mariam Kttlama 
 
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  
door Mariam Kttlama 
 
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: Yasoe enta Ilahi (Arabisch) 
door Mariam Kttlama 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
SLOTLIED: Wij begroeten u Maria 
door Mariam Kttlama 
 


