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OPENINGSLIED: De dag gaat open        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 + 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) 
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) 
 
GLORIA: 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 
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EERSTE LEZING: Uit het boek Wijsheid  18, 6-9 
De nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze voorvaderen 
tevoren aangekondigd. Zo konden ze vol vreugde de vervulling 
verwachten van de beloften waarop ze vertrouwden. Zo kon uw volk 
ook uitzien naar de redding der rechtvaardigen en de ondergang van 
hun vijanden. De straf, die Gij onze vijanden deedt ondergaan werd 
voor ons, uitverkorenen, een zege. Want de kinderen der vromen 
hadden in stilte het offermaal gebruikt, en zich met een heilige 
belofte verplicht dat ze gelijkelijk het goede zouden delen en de 
gevaren trotseren, en daarom hadden de vromen reeds hun oude 
liederen aangeheven. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Het lied van de mens op aarde  GvL 433 
Een mens te zijn op aarde, 
is eens voorgoed geboren zijn, 
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 
 
De bomen hebben wortels, 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 
 
De mensen hebben zorgen, 
het brood is duur, het lichaam zwaar 
en wij verslijten aan elkaar. 
Wie kent de dag van morgen? 
De dood komt lang verwacht. 
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Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet, 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief aan de Hebreeën 11, 1-2. 8-12 
Broeders en zusters, Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, 
het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. Om 
hun geloof zijn de oudsten met ere vermeld. Door het geloof heeft 
Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God, en ging hij op weg 
naar een land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen. Door 
het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd in het land dat hem 
beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en Jakob, die 
dezelfde belofte erfden; want hij zag uit naar de stad met de 
fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwer is. Door het 
geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij was, de kracht 
tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij wist dat Hij die de belofte had 
gedaan, zijn woord zou houden. Daarom is dan ook aan één man, en 
nog wel in zijn hoge ouderdom een nageslacht gegeven talrijk als 
sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van 
de zee.  
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGLIE: Lucas 19, 38 
Alleluia. Gezegend de koning die komt, in de naam des Heren! Vrede 
in de hemel en eer in den hoge. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Lucas 12, 32-48 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Weest niet bevreesd, kleine 
kudde; het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken. 
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Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen; verschaft u beurzen die 
niet verslijten, en verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel, 
waar geen dief komt en geen mot hem bederft. Waar uw schat is, 
daar zal ook uw hart zijn. Houdt uw lendenen omgord en de lampen 
brandend! “Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst 
van hun heer die naar de bruiloft is om, als hij aankomt en klopt, hem 
aanstonds open te doen. Gelukkig de dienaars die de heer bij zijn 
komst wakende zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden 
en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen. AI 
komt hij ook in de tweede of de derde nachtwake, gelukkig die 
dienaars die hij zo aantreft. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het 
huis wist op welk uur de dief zou komen zou hij niet laten inbreken in 
zijn huis. Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het 
uur waarop gij het niet verwacht. Petrus vroeg Hem nu: “Heer, 
bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons of voor iedereen?" De Heer sprak: 
“Wie zou die trouwe en verstandige beheerder wel zijn, die de heer 
over zijn dienstvolk zal aanstellen om hun op de gestelde tijd hun 
rantsoen koren te geven? Gelukkig de knecht die de heer bij zijn 
aankomst daarmee bezig vindt. Waarlijk, Ik zeg u: Hij zal hem 
aanstellen over alles wat hij bezit. Maar zegt die knecht bij zichzelf: 
Mijn heer blijft nog wel een poosje weg, en begint hij de knechten en 
dienstmeisjes te slaan, en gaat hij zich te buiten aan spijs en drank, 
dan zal de heer van die knecht komen op een dag dat hij hem niet 
verwacht en op een uur dat hij niet kent; en hij zal hem met het 
zwaard straffen en hij zal hem zo het lot doen ondergaan van de 
ontrouwen. De knecht die de wil van zijn heer kende, maar geen 
beschikkingen trof noch handelde volgens diens wil, zal zwaar 
getuchtigd worden. Wie echter in onwetendheid dingen heeft gedaan 
die tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden. Van ieder 
aan wie veel is gegeven zal veel worden geëist; en van hem aan wie 
veel is toevertrouwd zal des te meer worden gevraagd." 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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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 721 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen, 
één in wezen met de Vader, 
en door wie alles geschapen is. 
Hij is voor ons, mensen, 
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen 
door de heilige Geest uit de maagd Maria, 
en is mens geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, 
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 
Hij is opgevaren ten hemel: 
zit aan de rechterhand van de Vader. 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid 
om te oordelen levenden en doden. 
En aan zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
die Heer is en het leven geeft; 



 

 

 

- 7 - 

die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 
die met de Vader en de Zoon 
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de ene, heilige, 
katholieke en apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend rijk.  
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 door Christus onze Heer. Door mens te worden heeft 
Hij de oude mensheid een nieuwe jeugd geschonken, en door het 
lijden te aanvaarden heeft Hij onze zonden uitgewist. De toegang tot 
het eeuwig leven heeft Hij vrij gemaakt door uit de doden te 
verrijzen; door naar U, zijn Vader, op te gaan heeft Hij de poort 
ontsloten die tot de hemel toegang geeft. Daarom, met alle engelen 
en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn en 
zeggen U toe vol vreugde: 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 vragen u te gaan staan of knielen. 
 
EUCHARISTISCH GEBED:         GvL 729 
Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest.  
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Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en 
rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere 
offergave hulde worden gebracht aan uw Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.  
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken.  
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en 
eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven 
wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede uit 
in uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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. 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing van uw rechter-
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hand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en 
bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig.  
 
Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en 
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U 
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, 
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één 
geest. 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met 
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw 
apostelen en martelaren, met de heilige Bonifatius en met allen die 
in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.  
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen 
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij 
met u worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, 
sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze 
paus, en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de 
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij u hebt verworven.  
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters,  ja, laat allen die U lief 
waren, en die van hier zijn heengegeaan, genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor 
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.  
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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. 
 
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. 
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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.  
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: Wij groeten U        GvL 555 
Wij groeten u, o Koningin, o Maria: 
u Moeder vol van teed’re min, o Maria: 
 

Groet haar, o Cherubijn; prijs haar o Serafijn, 
prijst met ons uw Koningin: 
salve, salve, salve, Regina. 

 
O Moeder van barmhartigheid, o Maria: 
en troost in alle bitterheid, o Maria: 
 
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria: 
 
Toon ons in ’t uur van onze dood, o Maria: 
de zoete vrucht van uw schoot, o Maria: 
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GEBED NA DE COMMUNIE 
 
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. 
 
 


