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OPENINGSLIED: Ik sta voor U        GvL 473 
Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis, 
dood is mijn lot, hebt Gij geen and’re zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen. 
 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan Uw Zoon besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft. 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
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 216 
Bidden wij tot de levende God, 
Vader van onze Heer Jezus Christus 
in kracht van de heilige Geest. 
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Refrein: Luister, Heer, ontferm U over ons. 
  Luister, Heer, ontferm U over ons. 

 
Over de stad van God op aarde, 
voor het volk dat hier bijeen is, 
bidden wij om licht en verlossing.   
 
Over de wereld waarin wij leven, 
over hen die worden verdrukt 
bidden wij om geloof en toekomst. 
 
Over allen die zoeken naar waarheid 
en het evangelie willen verstaan 
bidden wij om geduld en om aandacht.  
 
GLORIALIED: (gebeden)     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; 
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. 
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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 het boek Prediker 1, 2; 2, 21-23 
IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden, en 
alles is ijdelheid! Er zijn mensen die zich aftobben en inspannen met 
wijsheid en kennis van zaken, maar wat ze verdienen, moeten ze 
afgeven aan anderen, die zich niet inspanden. Ook dat is ijdelheid en 
grote onbillijkheid. Wat heeft een mens tenslotte aan al zijn 
geploeter, en aan de zorgen waarmee hij zich op aarde kwelt? Alle 
dagen bereiden hem leed, en ergernis is zijn loon; zelfs 's nachts vindt 
hij geen rust; ook dat is ijdelheid. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Zoals de mensen        GvL 566 
Zoals de mensen leven doen de vogels niet. 
Die schuilen in de bomen en vluchten in hun lied. 
Die zaaien niet maar dromen en de dood is hun verschiet. 
 
Zoals het water stroomt, zo doen de mensen niet. 
Het water stroomt maar verder en dorsten doet het niet. 
Zo vluchtig en zo wijd als water zijn de mensen niet. 
 
Zo oud en wijs als mensen zijn de muren niet. 
Die kraken in hun voegen maar hebben geen verdriet. 
De mensen moeten zwoegen en dat doen de stenen niet. 
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Zoals de bomen vallen vallen mensen niet. 
De mensen dragen woorden, herleven in hun lied. 
De bomen zullen sterven maar zo sterven mensen niet. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Kolosse  3, 1-5.9-11 
Broeders en zusters, Als gij met Christus ten leven zijt gewekt zoekt 
wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint 
op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw 
leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en 
wanneer Hij verschijnt zult gij ook met Hem verschijnen in 
heerlijkheid. Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken, 
ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die 
gelijk staat met afgoderij. En beliegt elkaar niet meer. Gij hebt de 
oude mens met zijn gedragingen afgelegd en u bekleed met de 
nieuwe mens, die op weg is naar het ware inzicht, terwijl hij zich 
vernieuwt naar het beeld van zijn Schepper. Dan is er geen sprake 
meer van Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of 
Skyth, van slaaf of vrije mens. Daar is alleen Christus, alles in allen. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Johannes 15, 15b 
Alleluia. Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer, want Ik heb u alles 
meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas 12, 13-21 
In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus: “Meester, zeg aan mijn 
broer dat hij de erfenis met mij deelt." Maar Jezus antwoordde hem: 
“Man, wie heeft Mij tot rechter of verdeler over u aangesteld?" En Hij 
sprak tot hem: “Pas op en wacht u voor alle hebzucht! “Want geen 
enkel bezit, - al is dit nog zo overvloedig - kan uw leven veilig stellen." 
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Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: “Het land van een rijk man 
had en grote oogst opgeleverd. Daarom overlegde deze bij zichzelf: 
Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst te bergen. En 
hij zei: Dit ga ik doen: ik breek mijn schuren af en bouw grotere: 
daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren opbergen. Dan zal ik tot 
mijzelf zeggen: Man, je hebt een grote rijkdom liggen, voor lange 
jaren; rust nu uit, eet en drink en geniet ervan! “Maar God sprak tot 
hem: Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al 
die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan ? Zo gaat 
het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is 
bij God." 
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, 
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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 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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
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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. 
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LAM GODS            GvL 336 
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.  
 
COMMUNIELIED: Lied om ontferming       GvL 542 

Wat is de mens, wat zijn de dagen 
die aan de mens gegeven zijn: 
wankel geluk, winnen en wagen, 
nieuwe geluiden, oude pijn, 
gras, dat vergaat, niet minder niet meer, 
bedacht zijn op de dood in keer en tegenkeer. 
God, geef de mens woorden van waarde. 
Niet van het brood alleen leeft hij. 
God, geef de mensen leven op aarde, 
spreek hem van dode wetten vrij. 
Kyrie eleison. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
SLOTLIED: Te doen gerechtigheid             GvL 635 (mel. 575) 
Te doen gerechtigheid hebt Gij ons aangezegd. 
Dat woord heeft ons bevrijd, elk ander ons geknecht. 
Geef dat ons niets weerhoudt die lange weg te gaan. 
Dat elk zich nu verstout uw richting in te slaan. 
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Wier dagen Gij bezocht, wier harten Gij doorgrondt, 
voor wie Gij hebt gewrocht de aarde en de zon; 
wier toekomst is in U, Gij maakt hun leven waar – 
mocht Gij hen hier en nu bekeren tot elkaar. 
 
Dat niemand hen kleineert die Gij wilt maken groot, 
voor wie Gij hebt geslaakt de boeien van de dood. 
Opdat wij zouden staan vrij voor uw aangezicht, 
getekend met uw naam en leven in uw licht. 
 


