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♫ Openingslied: One Big Family 

 
Far away in the east God planted a seed 
that grew to a tree 
It’s a divine story about the King of Glory 
from Abraham to the Lamb 
It’s an adoption story 
How you and I could be 
One big family 
 
Like the stars in the sky 
Like the sand in the sea 
Sisters and brothers 
joined to the family tree 
The root of Jesse, Yeshua can set you free 
if you just believe 
Come join me 
and together we will be 
One big family 
 
All God’s children say Amen 
if you believe come join me 
All God’s children say Amen 
grafted into one family tree 
All God’s children say Amen 
if you believe in the King 
All God’s children say Amen 
who gave His life up on the tree 
All God’s children say Amen 
Amen, amen, amen, amen 
All God’s children say Amen 
Oh come join me 
All God’s children say Amen 
Oeh oh 
All Gods children say Amen 
 
Far away in the east God planted a seed 
that grew to a tree 
It’s a divine story about the King of Glory 
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from Abraham to the Lamb 
It’s an adoption story 
how you and I could be 
One big family 
 
Begroeting.  
 
Bisschop:  In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige 

Geest.  
Allen:   Amen.  
Bisschop:  Vrede zij u.  
Allen:   En met uw geest. 
 
Woord van welkom, inleiding. 
 
Gebed om vergeving: 

 
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. 
Allen: 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. 
Allen: Christus, ontferm U over ons.  
 
Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen 
en heel de schepping weer nieuw maakt, 
ontferm U over ons. 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
onze zonden vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
Allen: Amen. 
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♫ Gloria: All creatures of our God and King  
(woorden van Franciscus van Assisi) 

 
All creatures of our God and King, 
lift up your voice and with us sing.   
Alleluia 
O praise him, sing and praise the Lord! 
 
O burning sun with golden beam 
O burning sun with golden beam   
and shining moon with softer gleam 
sing your praise. 
O rushing wind so strong 
O clouds that sail along, 
O praise him, praise the Lord!   
 
You rising morn in praise rejoice! 
You rising morn in praise rejoice! 
You lights of evening find a voice 
Ah…… 
Alleluia, O praise him, sing and praise the Lord  
 
O flowing water pure and clear 
O flowing water pure and clear 
make music for your Lord to hear  
Fire, masterful and bright, 
you give us warmth and light, 
O praise him, praise the Lord! 
 
And you who are of tender heart, 
forgiving others take your part. 
All who long pain and sorrow bear, 
praise God and on him cast your care. 
Alleluia!  
Let all things their Creator bless, 
And worship him in humbleness. 
O praise him. Alleluia! 
O praise him.   
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O praise him. Praise the Lord! 
Praise the Lord! Alleluia! 

 
Openingsgebed. 
 
Eerste lezing: Genesis 15, 1-6 en 21, 1-3 
 
♫ Tussenzang: I thank You, Lord. 
 
Lord, when I think upon the music of my life, 
Your songs of joy, your love songs in the night, 
I’m filled with wonder and with praise 
At the beauty of your grace, 
I thank you Lord, I thank you Lord. 
 
And when I gather in this house, your sacred place, 
And when I sing the hymns and anthems of my faith, 
I’m filled with hope and gratitude as I lift my heart to you 
I thank you Lord, I thank you Lord. 
 
O, how can I keep from singing? 
How can I keep from lifting up my voice? 
Since Christ is Lord of heav’n and earth, 
How can I keep from singing? 
How can I help but praise the Lord? 
 
How can I keep from praising Christ, my Savior, 
When he has done so much for me? 
I will exalt his name and not be silent, 
God’s love has set my music free! 
God’s love has set my music free! 
 
Now when I think upon the blessings of this life, 
The forest deep, the glory of the skies, 
The promise of the rising sun and the moon when day is done. 
I thank you Lord, I thank you, Lord. 
 
And when I look into the eyes of those I love, 
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Or when I gaze upon the stary night above, 
My heart is filled with joyful praise and I bless your holy name. 
I thank you Lord, I thank you Lord. 
 
O, how can I keep from singing? 
How can I keep from lifting up my voice? 
Since Christ is Lord of heav’n and earth, 
How can I keep from singing? 
How can I help but praise the Lord? 
How can I help but praise the Lord? 
I will praise the Lord! 
 
 
Tweede lezing: Handelingen 14, 21-27 

 
♫ Tussenzang: 
 
O, how can I keep from singing? 
How can I keep from lifting up my voice? 
Since Christ is Lord of heav’n and earth, 
how can I keep from singing? 
How can I help but praise the Lord? 
 
Alleluia: 
 
Alleluia. Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer: gij moet elkaar 
liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad. Alleluia. 
 
Evangelielezing: Johannes 13, 31-33a en 34-35 
 
♫ Acclamatie: Here I am to worship. 
     
Lights of the world, You stepped down into darkness, 
opened my eyes, let me see. 
Beauty that made this heart adore You, 
hope of a life spent with You. 
 
Refr: And here I am to worship; 

here I am to bow down; 



 7 

here I am to say that You’re my God. 
You’re altogether lovely, altogether worthy, 
altogether wonderful to me.  

 
King of all days, O so highly exalted, 
Glorious in heaven above. 
Humbly You came to the earth You created 
all for love’s sake became poor. 
Refr. 
 
And I’ll never know how much it cost 
to see my sin upon that cross. 
And I’ll never know how much it cost 
to see my sin upon that cross. 
No I’ll never know how much it cost 
to see my sin upon that cross. 
I’ll never know how much it cost  
 
Refr (2x). 
 
And here I am to worship  
here I am to bow down 
Here I am to say that You’re my God.  
And here I am to worship. 
 
Homilie. 
 
Hernieuwing doopbelofte:  
 
Bisschop: Zullen jullie weerstand bieden aan  
 al het kwaad, het werk van de Boze  
 en zijn verleiding? 
 
Vormelingen: Ik zal er weerstand aan bieden. 
 
Bisschop:  Geloven jullie in God, de almachtige Vader,  
  Schepper van hemel en aarde? 
 
Vormelingen: Ik geloof. 
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Bisschop: Geloven jullie in Jezus Christus, 
  zijn eengeboren Zoon, onze Heer,  
  die geboren is uit de Maagd Maria,  
  die geleden heeft, gestorven en begraven is,  
  die uit de dood is opgestaan  
  en zit aan Gods rechterhand? 
 
Vormelingen: Ik geloof. 
 
Bisschop:  Geloven jullie in de Heilige Geest,  
  die Heer is en het leven geeft, 
  die vandaag, door het sacrament van het vormsel, 
  aan ieder van jullie geschonken wordt 
  zoals eens aan de apostelen op het Pinksterfeest? 
 
Vormelingen: Ik geloof. 
 
Bisschop: Geloven jullie in de heilige, katholieke Kerk,  
  de gemeenschap van de heiligen,  
  de vergeving van de zonden,  
  de verrijzenis van het lichaam  
  en het eeuwig leven? 
 
Vormelingen: Ik geloof. 
 
Bisschop:  Dit is ons geloof. Dit is het geloof van de Kerk,  
  dat wij met overtuiging belijden  
  in Jezus Christus onze Heer. 
 
Vormelingen: Amen. 
 
Handoplegging. 
 
Bisschop:  Laat ons bidden, 
  dat onze God en Vader de Heilige Geest uitstort  

over hen die door het doopsel  
tot het ware leven zijn herboren 

  en zijn kinderen zijn geworden. 
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  Moge deze Geest hen bevestigen 
  door zijn rijke gaven 
  en zalven tot gelijkvormigheid 
  met Jezus Christus, de Zoon van God. 
 
Allen bidden enige ogenblikken in stilte om de komst van de Heilige Geest. 
De bisschop en de priester strekken de handen uit. 

 
Bisschop: Almachtige God,  
  Vader van onze Heer Jezus Christus,  
  Gij hebt uw dienaren herboren doen worden 
  uit het water en de Heilige Geest 
  en bevrijd uit de macht van de zonde. 
  Wij bidden U: 
 
  zend over hen de Heilige Geest, de Trooster,  
  schenk hun de geest van wijsheid en verstand. 
  de geest van inzicht en sterkte. 
  de geest van kennis, 
  van ontzag en liefde voor uw Naam. 
  Door Christus onze Heer. 
 
Allen:  Amen. 
 
Zalving met chrisma (allen gaan zitten) 
 
De gastouders stellen de Vormelingen voor. Dan komen de Vormelingen 
naar voren met één of twee begeleiders. De begeleiders leggen hun 
rechterhand op de schouder van de vormeling. De bisschop/vormheer zalft 
de vormeling in kruisvorm op het voorhoofd. 

 
Bisschop: N., ontvang het zegel van de  

Heilige Geest,  
de gave Gods. 

Gevormde: Amen. 
 
Bisschop: Vrede. 
Gevormde: En vrede voor u. 
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Voorbeden:  
 
Bisschop: Like the stars in the sky, like the sand in the sea 
  Sisters and brothers joined to the family tree 
  
  laat ons bidden tot God, onze Vader, 
  en eensgezind zijn in ons gebed, 
  zoals het geloof, de hoop en de liefde één zijn  
  als gaven van zijn Heilige Geest. 
  Dat we als één grote familie hier samen zijn.  
 
Goede God,  
bidden we voor alle kinderen in de wereld die hulp nodig hebben, 
voor alle zieken, voor hen die zich eenzaam voelen. 
Dat wij onze ogen niet sluiten maar ze een helpende hand toereiken. 
Laat ons bidden: 
 
Allen: All God’s children say Amen;  

if you believe come join me 
 
Goede God, 
Dat wij allemaal opgenomen mogen worden binnen onze wereldkerk. 
Binnengaan in de grote familie. Dat we allemaal hier samen, 
kinderen van God mogen zijn. Laat ons bidden: 
 
Allen: All God’s children say Amen;  

grafted into one family tree 
 
Goede God, 
Bidden wij voor alle leiders, in de wereld en in de kerk, in het 
bijzonder voor onze Paus, bisschoppen en priesters,  
Dat ze een goed voorbeeld mogen zijn voor ons, dat zij ons de juiste 
richting wijzen. Laat ons bidden: 
 
Allen: All God’s children say Amen;  

if you believe in the King 
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Goede God, 
Bidden we voor iedereen die te lijden heeft onder oorlogen, geweld 
en onderdrukkingen. Dat we hen niet buitensluiten en hen nabij 
blijven, dat wij er voor hen mogen zijn. Met een helpende hand en 
een luisterend oor. Laat ons bidden: 
 
Allen: All God’s children say Amen;  

who gave His life up on the tree 
 
  
Intenties vanuit de geloofsgemeenschap, afsluiten met:  
Laat ons bidden: 
 
Allen:   Now I hope that you can see,  

we’re one big family. 
 
Bisschop: God, Gij hebt uw apostelen de Heilige Geest gegeven,  
  en gewild dat ook zij en hun opvolgers op hun beurt 
  de Geest zouden doorgeven aan allen die geloven. 
  Wij bidden U: geef dat door uw genade 
  uw Geest leeft in alle gelovigen 

zoals tijdens de eerste verkondiging van het evangelie. 
  Door Christus onze Heer. Amen. 
 
 
Collecte en klaarmaken van de tafel. 
 
U kunt uw gaven overmaken aan:  
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus:  
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♫ Offerandelied 1: Father, Forgiver and Friend. 
 
Refr (2x): 
You are my Father, Forgiver and Friend. 
You are the One I depend on. 
You’re my first Hallelujah!, 
my final Amen! 
You are my Father, Forgiver and Friend. 
 
You, my Lord, have spoken  
from everlasting to everlasting: 
You would be my Father, 
for it’s Your covenant, solemn holy promise. 
 
Refr. 
 
You have brought us into Your kingdom. 
We’re adopted by the name of Jesus, of Jesus! 
 
Refr. 
 
Yes, You have brought us into Your kingdom. 
We’re adopted by the name of Jesus, of Jesus! 
 
Refr. 
 
You are my Father, 
You are my Father, 
You are my Father, 
You are my Father, 
Yes, You a’re my Father, 
Forgiver and Friend, 
Forgiver and Friend 
Forgiver and Friend! 
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♫ Offerandelied 2: U bent dichtbij mij. 
 
Heer U bent dicht bij mij voor altijd 
En U staat aan mij zij voor altijd 
U beschermt en omgeeft mij overal waar ik ben! 
 
Refrein: 
Want U bent heel dichtbij en aan mijn zij voor altijd 
U omgeeft mij waar ik ook ben voor altijd 
Leid mijn leven op de weg, de weg die voor eeuwig is 
U bent heel dichtbij mij voor altijd 
 
Heer, U bent dichtbij mij voor altijd 
En Uw oog is op mij voor altijd 
Ondanks al mijn fouten blijft U trouw aan mij. 
 
Refr: (3x). 
 
Bereiding van de gaven:  
  
 Bidt broeders en zusters, 
 dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
 door God, de almachtige Vader. 
 
Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
 tot lof en eer van zijn naam,  
 tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
 
Gebed over de gaven. 
 
 
Eucharistisch gebed. 
  
 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. 
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Wij danken U, God. U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar 
U en in liefde te leven voor elkaar: U geeft ons ogen om elkaar te 
zien en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons 
hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat 
moeilijk is. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. 
Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. 
En met alle heiligen en engelen zeggen wij U toe:  
 
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. 
  
Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij 
danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de 
wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten hadden en niets 
meer met elkaar te maken wilden hebben. Hij heeft onze ogen en 
onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van 
elkaar, kinderen van U, onze Vader. Op dit ogenblik brengt Hij ons 
samen 
rond deze ene tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan. 
 
Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam en 
Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. Want op de avond 
voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor 
het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun 
en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat 
voor u gegeven wordt.  
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem 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 voor 
alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.  
Daarna zei Hij tot hen: Blijft dit doen om mij te gedenken. 
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Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan 
wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de Kerk 
gegeven: zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de 
hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde samen met Jezus, uw 
beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw 
leven gegeven. Daarom zeggen wij: 
 
Allen:   Goede God, wij loven U, 
  goede God, wij danken U. 
 
Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 
 
Allen:   Goede God, wij loven U, 
  goede God, wij danken U. 
 
Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw rijk 
gekomen is, zijn pijn en tranen, 
honger en verdriet voorbij. 
 
Allen:   Goede God, wij loven U, 
  goede God, wij danken U. 
 
Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het 
Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons blij 
door de Heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit brood ook 
sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons 
verwacht. 
 
Denk, Heer, aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes en 
aan alle andere bisschoppen. Help iedereen die leerling van uw Zoon 
wil zijn: laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen. 
God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, 
uw Zoon, samen met Maria, zijn moeder, met Jozef haar bruidegom 
en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij 
U zijn. 
 
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 tot in eeuwigheid. Amen. 
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Onze Vader  gesproken. (allen gaan staan) 
 
Gebed om vrede en 
vredeswens. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ Lied: Celtic Benediction. 

 
Go forth into the world in peace. 
Go force into the world in peace 
Go forth into the world, rejoicing in the Lord. 
Go forth into the world in peace. 
 
Go forth into the world in peace. 
Go force into the world in peace 
Go forth into the world, rejoicing in the Lord 
Go forth into the world in peace. 
 
Hold fast to what is good, 
hold fast to what is right, 
repaying no evil for evil. 
Support the faint of heart,  
give strength unto the weak. 
Go forth in the power of Christ. 
 
Go forth into the world in peace. 
Go forth into the world in peace. 
Go forth into the world, rejoicing in the Lord. 
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Go forth into the world in peace. 
Amen, Amen, 
Go forth into the world in peace. 
 
Lam Gods. 
 
Communie. 
 
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  
 Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
Allen:   Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
  maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
 In de heilige Eucharistie voedt Christus ons met zijn Woord en zijn 
Sacrament. Wij ontvangen Hem in het bijzonder in de H. Communie. Ter 
communie gaan is een uitdrukking van ons geloof in de werkelijke 
aanwezigheid van Christus. Wie dat gelooft en leeft in eenheid met Christus 
en zijn Kerk, is van harte uitgenodigd om Hem in dit Sacrament te 
ontvangen.  
Wie niet ter communie gaat, is van harte uitgenodigd om een persoonlijke 
zegen te ontvangen (u kunt dit aangeven door uw handen kruiselings voor 
uw borst te houden).  
 

♫ Lied: Bless the Lord, my soul  (Taizé)   

 
Bless the Lord, my soul 
And bless God’s holy name, 
bless the Lord, my soul 
Who leads me into life. 
 

♫ Lied: Peace be with you.  

 
He said: Life so full I give to you. 
As the father sends me so I send you. 
Spread my light throughout all life, 
Peace be with you. 
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Gebed na de communie. 
 
Dankwoord.  
 
Zegen  (allen staan): 
 
Bisschop:  De Heer zij met u. 
Allen:  En met uw geest. 
 
Bisschop:  De Naam van de Heer zij gezegend. 
Allen:  Van nu af tot in eeuwigheid. 
 
Bisschop:  Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Bisschop: Zegene u de almachtige God,  
  Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Allen:  Amen. 
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♫ Slotlied: Ga met God en hij zal met je zijn.  

 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
In zijn liefde je bewaren, 
In de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
Tot wij weer elkaar ontmoeten, 
In zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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