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Openingslied:

Komen ooit voeten gevleugeld – GvL 484

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord
uit mensenmonden dat woord:
Wij zullen rusten in vrede.
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken.
Maar niemand vlucht,
nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan vrede de weg voor mijn voeten.

Openingsritus:
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus onze verrezen Heer,
de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.

Woord van welkom
Gebed om ontferming: GvL 714
Heer, die de rechtvaardigen bemint,
en de verdrukten recht verschaft,
ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Christus die rondtrok
en alle ziekten en kwalen genas,
ontferm U over ons.
Christus ontferm U over ons.
Heer, die de wil van de Vader hebt volbracht
en ons zijn geboden hebt gegeven
om ze trouw te volbrengen,
ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
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Loflied:

Christus Gij Heer van alle dingen – GvL 412

Christus, Gij Heer van alle dingen,
en Maker van wat adem heeft,
wij wille uwe Bruid bezingen,
de Kerk die ons het leven geeft.
Waar wij als kind’ren zijn geboren
één-zelfde stam, één moedertaal,
omdat Gij ons hebt uitverkoren
te delen in uw bruiloftsmaal.
Waarnaar wij altijd wederkeren
o veilig huis, o moedergrond,
waar wij van U de liefde leren,
waar wij bestaan totdat Gij komt.
Dan zult Gij in het eind verschijnen,
uw Kerk ziet wachtend naar U uit,
Christus, de Herder roept de zijnen
de bruidegom begroet zijn bruid.

Openingsgebed
1e lezing: Jesaja 55, 6-9
Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden,
roept Hem aan nu Hij nabij is.
De ongerechtige moet zijn weg verlaten,
de zondaar zijn gedachten;
hij moet naar de Heer terugkeren.
- De Heer zal zich erbarmen –
terug naar onze God, die altijd wil vergeven.
Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen
is de Godspraak van de Heer,
maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven
en mijn gedachten uw gedachten.
Woord van de Heer.
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Antwoordpsalm 145-2
De Heer is voor wie Hem aanroept nabij.
Al uw werken, Heer, spreken uw lof,
dankbaar zegenen U uw getrouwen;
sprake gaat van uw goddelijk rijk
en getuigenis van uw vermogen.
De Heer is voor wie Hem aanroept nabij.
Opdat de mens weet van uw macht,
van uw koningschap, stralend in luister.
Uw heerschappij blijft: de eeuwen door,
uw rijk duurt: geslacht na geslacht.
De Heer is voor wie Hem aanroept nabij.
Gerecht is de Heer in al zijn wegen,
genadig, genadig in al wat Hij doet;
de Heer is voor wie Hem aanroept nabij,
voor elk die Hem aanroept in vertrouwen.
De Heer is voor wie Hem aanroept nabij.

2e lezing:
uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Fillipenzen
1, 20c-24.27a
Broeders en zusters,
of ik moet leven of sterven,
Christus zal in mij verheerlijkt worden.
Voor mij toch is het leven Christus
en het sterven een winst.
Maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid.
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken;
ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn,
want dat is verreweg het beste.
Maar voor u is het nuttig dat ik nog hier blijf.
Alleen, gij moet een leven leiden
dat het evangelie van Christus waardig is.
Woord van de Heer
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Alleluja: 249
Halleluja, Halleluja, Halleluja
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand komgt tot de Vader, tenzij door Mij.
Halleluja, Halleluja, Halleluja

Evangelie: Mattheüs 20, 1-16a
In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis:
‘Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar
die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
Hij werd het met de arbeiders eens voor één denarie per dag
en stuurde ze naar ziijn wijngaard. Rond het derde uur ging hij er weer op uit
en zag nog anderen werkeloos op de markt staan. En hij zei tot hen:
Gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is.
En zij gingen. Rond het zesde uur en negende uur ging hij nog eens uit
en deed hetzelfde.Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit
en vond er weer anderen staan.
En hij zei tot hen: Wat staat gij hier de hele dag werkeloos?
Ze antwoordden hem: Niemand heeft ons gehuurd.
Daarop zei hij tot hen: Gaat ook naar mijn wijngaard.
Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn
rentmeester: Roep de arbeiders en betaal hen uit,
te beginnen bij de laatsten en zo tot de eersten.
Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen,
kregen zij elk één denarie; toen nu ook de anderen kwamen,
meenden deze dat zij meer zouden krijgen,
naar ook zei kregen ieder de overeengekomen denarie.
Ze namen hem wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren
en zeiden: Deze hier die het laatst gekomen zijn,
hebben maar één uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons
die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen.
Maar hij antwoordde een van hen: Vriend, ik doe u tot geen onrecht?
Zijt gij niet met mij overeengekomen voor één denarie?
Neem wat u toekomt en ga heen. Ik wil aan degenen die het laatst gekomen
is, evenveel geven als aan u.Mag ik soms met het mijnen niet doen wat ik
verkies of zijt gij kwaad, omdat ik goed ben?
Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn.
Woord van de Heer

Overweging:

4

Geloofsbelijdenis:

gebeden – 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.

Offerande en collecte
COLLECTE – KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus
o.v.v. collectegeld.

€ 2,50

€ 5,00

€ 10,00

Voorbede:
Gebed over de gaven:
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Prefatie:
De Heer zal bij U zijn,
de Heer zal u bewaren,
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.
Die eenmaal door de dood is heengegaan
het ontzagwekkend wonder heeft volbracht;
die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde om te zijn:
uw uitverkoren en geheiligd volk.
Koningen en priesters worden wij genoemd.
Uw grote daden, God, verkondigen wij overal;
dat Gij uit de duisternis geroepen hebt
om nu te leven in uw onvergankelijk licht.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten,
met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:

heilig, 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.

Eucharistisch gebed GL 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.
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.
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Allen gaan staan
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 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. Blijf dit doen om Mij te gedenken.”
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
U mag weer gaan 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 leidt 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 herder in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heengegaan.
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Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer,
met de heilige Jozef, haar bruidegom,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij U om 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

Onze Vader:

bidden

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,
altijd vrij mogen zijn van zonden
en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Vredewens:
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.
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Communie:
Gebed van de geestelijke communie:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer. Amen.

Communielied: Een lied tegen de 3e wereldoorlog – GvL 553
Wij die met eigen ogen
de aarde zien verscheurd,
maar blind en onmeedogend
ontkennen wat gebeurt:
dat oorlog is geboden
en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden,
dat wij die mensen zijn.
Wij die nog mogen leven
van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijsgegeven
aan meer dan eigen schuld,
wij die, God weet hoe verder,
tot hier toe zijn gespaard:
dat wij toch nooit erkennen
het recht van vuur en zwaard.
Dat wij toch niet vergeten
waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten
opnieuw het Licht ontwaakt.
Dat in ons wordt herschapen
de geest die overleeft.
Dat onze lieve aarde
nog kans op redding heeft.

Slotgebed:
Mededelingen:
Zegen en zending:
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Slotlied: Geef vrede Heer, geef vrede
(melodie: God groet U zuiv’re bloemen)
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zolang.
Er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang.
De toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein.
O, Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt.
Die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd.
Opdat wij zouden leven,
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken;
uw vrede wint de strijd!
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