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OPENINGSLIED: Zingt van de Vader        GvL 381 
Zingt van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen: 
houdt Hem in ere! 
 
Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luistert naar Hem het woord van alzo hoge: 
houdt Hem in ere! 
 
Zingt van de Geest, adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houdt Hem in ere! 
 
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 713 + 223 
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. (2x) 
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. (2x) 
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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. (2x) 
 
GLORIALIED: Looft God     GvL 150 III 
Refrein: Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Looft God in zijn heiligdom, 
looft Hem heel zijn hemel om! 
Looft Hem om zijn grote macht, 
looft Hem naar zijn grote kracht! 
 
Looft Hem met bazuingeschal, 
looft de Heer van het heelal! 
Looft Hem! Laat de harpen slaan! 
Looft Hem! Grijpt de citers aan! 
 
Looft Hem dansend groot en klein, 
looft Hem rinkend met de tamboerijn! 
Looft Hem fluitend met de fluit, 
looft Hem op cymbaal en luit! 
 
Spant uw snaren Hem ter eer: 
Alleluia! Looft de Heer! 
Looft Hem zingend al wat leeft, 
looft Hem al wat adem heeft! 
 
OPENINGSGEBED 
 
 
 



 

 

 

- 3 - 

EERSTE LEZING: uit de Profeet Jesaja   66, 18-21 
Dit zegt de Heer: “Ik ken hun werken en hun gedachten, Ik ga alle 
volkeren en talen bijeenroepen en zij zullen komen en mijn glorie 
aanschouwen. Voor hun ogen zal Ik tekenen verrichten. Die gespaard 
gebleven zijn, zal Ik uitzenden naar de volkeren, zelfs naar de 
verwijderde kusten waar mijn faam nog niet is doorgedrongen, en 
waar ze mijn glorie nog niet hebben aanschouwd; onder alle volkeren 
zullen zij mijn glorie verkondigen. En op paarden en wagens, in 
karossen, op muildieren en dromedarissen zullen zij uit alle volkeren 
uw broeders bijeenbrengen op mijn heilige berg in Jeruzalem en ze de 
Heer aanbieden als een offergave, zoals de Israëlieten in reine vaten 
hun spijsoffers aanbieden in de tempel van de Heer. En ook uit de 
volkeren zal Ik mijn priesters kiezen en levieten.” 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Ubi caritas         GvL 528 
Refrein: Ubi Caritas et amor, Deus ibi est! 
 
Christus liefde heeft ons tot eenheid gebracht; 
laat ons juichen en blij zijn in Hem! 
Laat ons oprecht beminnen de God die leeft, 
en van harte goed zijn voor elkaar. 
 
Laat ons dus, nu wij tezamen zijn 
zorgen dat er geen vereeldheid heerst. 
Geen wrok meer, geen onenigheid, 
moge Christus in ons midden zijn! 
 
O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid 
met uw heiligen die bij U zijn! 
Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat, 
en duren tot in eeuwigheid! 
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TWEEDE LEZING: Uit de brief aan de Hebreeën 12, 5- 7. 11-13 
Broeders en zusters, Gij zijt het schriftwoord vergeten dat u als 
kinderen aanspreekt en vermaant: “Kind, minacht de tucht van de 
Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer 
tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder die Hij als zijn kind 
erkent." Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden; God 
behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel ooit door zijn vader 
gestraft. Tucht is nooit prettig, op het moment zelf is er meer verdriet 
dan blijdschap; maar op lange termijn levert ze voor degenen die zich 
door haar lieten vormen de heilzame vrucht op van een heilig leven. 
Daarom, heft op de slappe handen, strekt de wankele knieën, laat uw 
voeten rechte wegen gaan; het kreupele lid mag niet ontwricht 
worden maar moet genezen.  
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Johannes 14, 6 
Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. 
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas 13, 22-30 
In die tijd trok Jezus rond door steden en dorpen, gaf er onderricht en 
zette zijn reis voort naar Jeruzalem. Iemand vroeg Hem: “Heer, zijn 
het er weinig die gered worden?" Maar Hij sprak tot hen: “Spant u tot 
het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want, Ik zeg 
u, velen zullen proberen binnen te komen maar zij zullen daar niet in 
slagen. Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten 
heeft en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen en begint te 
roepen: Heer, doe open! Zal Hij u antwoorden: Ik weet niet waar gij 
vandaan komt. Dan zult ge opwerpen: In uw tegenwoordigheid 
hebben we gegeten en gedronken, en in onze straten hebt ge 
onderricht gegeven.  
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Maar weer zal zijn antwoord zijn: Ik weet niet waar gij vandaan komt. 
Gaat weg van Mij, gij allen ongerechtigheid bedrijft. Daar zal geween 
zijn en tandengeknars, wanneer gij Abraham, Isaak en Jakob en al de 
profeten zult zien in het Rijk Gods, terwijl ge zelf buiten geworpen zult 
zijn. Zij zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en 
het zuiden, en zij zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. Denkt eraan: 
er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn.”  
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 271 
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, 
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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 INGbank 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. Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat; 
Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw 
beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt Gij aan hem 
onderworpen: in uw Naam mag hij over alles heersen en U altijd 
prijzen om het werk van uw handen, door Christus onze Heer. 
Daarom met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U en 
zeggen 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. 
  
Wij gaan nu allen staan of knielen. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
COMMUNIERITUS 
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons 
gegeven heeft: 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt,        GvL 322 
uw naam worde geheiligd, 
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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 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. 
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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: De eersten        GvL 418 
De eersten zijn de laatsten,            (c. 1-2-3-7-8) 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 
 
God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 
 
Zo staat het voorgeschrevenm 
zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 
 
Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laat geboren zijn. 
 
De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop! 
Kiest dan de goede plaatsen 
en geeft uw hart aan God. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
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MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
SLOTLIED: Vernieuw Gij mij         GvL 538 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 
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. 
 


