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♫ Openingslied: De eerste uit de doden
De eerste uit de doden
die sterft en eeuwig leeft,
die met een handvol broden
zijn volk verzadigd heeft,
die is het brood dat heden
voor ons gebroken wordt,
die is: de vrucht vertreden,
het kostbaar bloed gestort.
De eerste uit de doden
die water maakt tot wijn,
is onder zijn genoden
een levende fontein,
zoals er staat geschreven:
springende wijd en zijd
tot in het eeuwig leven,
een zee van zaligheid.

Begroeting en welkom
Pr: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
A: Amen.
Pr: De genade van de Heer Jezus Christus, de
liefde van God en de gemeenschap van de
Heilige Geest zij met u allen.
A: En met uw geest.

3

Schuldbelijdenis
Pr: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden,
bekeren wij ons tot God om de heilige
Eucharistie goed te kunnen vieren:
A: Ik belijd voor de almachtige God en voor u
allen, dat ik gezondigd heb in woord en
gedachte, in doen en laten, door mijn schuld,
door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd
maagd, alle engelen en heiligen, en u,
broeders en zusters, voor mij te bidden tot
de Heer onze God.
Pr: Moge de almachtige God zich over ons
ontfermen, onze zonden vergeven en ons
geleiden tot het eeuwig leven.
A: Amen.
♫ Heer, ontferm U
Pr:
A:
Pr:
A:
Pr:
A:

Heer, ontferm U
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U
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Lofzang
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. 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
Gebed
Eerste lezing (Ex. 12, 1-8.11-14)
In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en
Aäron in Egypte en sprak: “Deze maand moet gij
beschouwen als de beginmaand, als de eerste
maand van het jaar. Maak aan heel de
gemeenschap van Israël het volgende bekend: op
de tiende van deze maand moet ieder gezin een
lam uitkiezen, ieder huis een lam. Als een gezin te
klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening
houdend met het aantal personen, samen doen met
5

hun naaste buurman. Bij het verdelen van het lam
moet er rekening gehouden worden met ieders
eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk
geslacht en eenjarig. Ge kunt er een schaap of een
geit voor nemen. Ge moet de dieren vasthouden tot
aan de veertiende van de maand. Dan moet heel de
verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in
de avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed
nemen en dat uitstrijken over de beide deurposten
en over de bovenbalk van de deur van alle huizen
waar het lam gegeten wordt. In dezelfde nacht moet
het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden.
Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en
bittere kruiden. En dit is de wijze waarop gij het lam
moet eten: uw lendenen om gord, uw voeten
geschoeid en uw stok in de hand. Haastig moet ge
het eten, want het is Pasen voor de Heer. Deze
nacht zal Ik door Egypte gaan en alle
eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als
dieren, zal Ik slaan. Aan alle goden van Egypte zal
Ik het vonnis voltrekken. Maar het bloed aan de
huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als Ik
het bloed aan uw huizen zie, zal Ik u voorbijgaan.
Geen vernietigende plaat zal u treffen als Ik Egypte
sla. Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken,
ge moet hem vieren als een feest ter ere van de
Heer. Van geslacht tot geslacht moet ge hem als
een eeuwige instelling vieren.”
Woord van de Heer. - Wij danken God.
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♫ Psalm 96 (refrein gezongen)
Refr: Zingt en speelt voor de Heer van ganser
harte. Zegt voor alles dankaan God.
Zingt en speelt voor de Heer van ganser
harte.
Zegt voor alles dank aan God.
Zingt nu de Heer een nieuw lied, een nieuw lied,
zingt de Heer, aarde alom; zingt de Heer, zegent
zijn naam, dag op dag verkondigt zijn heil.
Refr: Zingt en speelt voor de Heer van ganser
harte. Zegt voor alles dankaan God.
Zingt en speelt voor de Heer van ganser
harte.
Zegt voor alles dank aan God.
Eert de Heer om zijn heerlijke naam: draagt dan uw
gaven, uw gaven Hem aan,k omt in zijn hoven, zijn
hoven getreden. Buigt, plechtig getooid, voor de
Heer.
Refr: Zingt en speelt voor de Heer van ganser
harte. Zegt voor alles dankaan God.
Zingt en speelt voor de Heer van ganser
harte.
Zegt voor alles dank aan God.
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Tweede lezing (1 Kor. 11, 23-26)
Broeders en zusters, zelf heb ik van de Heer de
overlevering ontvangen, die ik u op mijn beurt heb
doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin
Hij werd overgeleverd brood nam en na gedankt te
hebben het brak en zei: “Dit is mijn Lichaam voor u.
Doet dit tot mijn gedachtenis.” Zo ook nam Hij na de
maaltijd de beker met de woorden: “Deze beker is
het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit elke keer
dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis.” Telkens als
gij dit brood eet en de beker drinkt verkondigt gij de
dood des Heren totdat Hij wederkomt.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Vers voor het Evangelie
Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer, dat hij
elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.
Evangelie (Joh. 13, 1-15)
D: De Heer zij met u.
A: En met uw geest.
D: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes.
A: Lof zij U, Christus.
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Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat
zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te
gaan naar de Vader, en die de zijnen in de wereld
bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot
het uiterste toe. Onder de maaltijd, toen de duivel
reeds aan Judas Iskariot, de zoon van Simon, het
plan had ingegeven om Hem over te leveren, stond
Jezus van tafel op. In het bewustzijn dat de Vader
Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van
God was uitgegaan en naar God terugkeerde, legde
Hij zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en
omgordde zich daarmee. Daarop goot Hij water in
het wasbekken en begon de voeten van de
leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee
Hij omgord was af te drogen. Zo kwam Hij bij Simon
Petrus, die echter tot Hem zei: “Heer, wilt Gij mij de
voeten wassen?” Jezus gaf hem ten antwoord: “Wat
Ik doe, begrijpt ge nu nog niet, maar later zult gij het
inzien.” Toen zei Petrus tot Hem: “Nooit in der
eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen!” Jezus
antwoordde Hem: “Als gij u niet door Mij laat
wassen, kunt gij mijn deelgenoot niet zijn.” Daarop
zei Simon Petrus tot Hem: “Heer, dan niet alleen
mijn voeten, maar ook mijn handen en hoofd.”
Maar Jezus antwoordde: “Wie een bad heeft
genomen, behoeft zich niet meer te wassen, tenzij
de voeten, hij is immers helemaal rein. Ook gij zijt
rein, ofschoon niet allen.” Hij wist immers wie Hem
zou overleveren. Daarom zei Hij: “Niet allen zijt gij
rein.” Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn
bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel
was gegaan sprak Hij tot hen: “Begrijpt gij wat Ik u
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gedaan heb? Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer,
en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik,
de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan
behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u
een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals
Ik u gedaan heb.”
(♫) Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
Overweging
Voorbede met gezongen acclamatie
♫ Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons
Collecte
We leven vanuit ons geloof, maar kunnen niet
zonder uw gift voor uw parochie.
H. Antonius van Padua: NL28 RABO 0328 2928 50
Sint Martinus:

NL31 RABO 0328 2726 20

O.L.V. Hemelvaart:

NL19 RABO 0388 2775 21

Dank voor uw gave!
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Eucharistie
Bereiding van de gaven
Pr: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer
aanvaard kan worden door God, de almachtige
Vader.
A: 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.
Eucharistisch gebed
Pr:
A:
Pr:
A:
Pr:
A:

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.

Pr: 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.
Hij, Priester bij uitstek die in eeuwigheid blijft,
heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven. Hij
heeft zichzelf aan U opgedragen als offer voor
onze verlossing. Ons heeft Hij bevolen voortaan
dit offer aan te bieden om Hem te gedenken.
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Als wij dan eten van dit Lam dat voor ons is
geslacht worden wij geestelijk sterk; als wij
drinken van zijn bloed dat voor ons is vergoten
worden wij innerlijk rein. 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:
A (♫): 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 van de
Heer. Hosanna in den hoge.
Pr: Van in den beginne brengt Gij tot stand wat
goed is voor de mens om hem te heiligen zoals
Gij heilig zijt.
Zie naar uw volk dat hier verzameld is, en zend
de kracht van uw heilige Geest. Maak deze
offergaven voor ons tot het Lichaam en Bloed
van uw Zoon, uw welbeminde, Jezus Christus,
in wie ook wij uw kinderen zijn.
Toen wij verloren waren en niet in staat U
naderbij te komen, hebt Gij nog het meest
getoond hoezeer Gij ons bemint: uw Zoon, de
enige Gerechte, heeft zich overgeleverd in onze
handen; Hij werd genageld aan een kruis. Daar
heeft Hij met wijd gestrekte armen het
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onverwoestbaar teken opgericht van het
verbond tussen de hemel en de aarde. Maar
vooraleer dat alles te volbrengen heeft Hij het
paasmaal willen vieren, te midden van zijn
leerlingen.
Aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen en
het dankgebed; toen brak Hij het en gaf het aan
de zijnen, terwijl Hij zei: NEEMT EN EET
HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel
wetend dat Hij alles zou verzoenen door zijn
bloed op het kruis, nam Hij de beker wijn, sprak
opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij
zijn vrienden terwijl Hij zei: NEEMT DEZE
BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT
DIT IS DE BEKER VAN HET NEIUWE
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.
A: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij
belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen
zijt.
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Pr: Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons
paaslam en onze uiteindelijke vrede; terwijl wij
zijn dood en opstanding vieren en uitzien naar
de gezegende dag waarop Hij zal wederkomen
om onze vreugde te voltooien, bieden wij U,
waarachtige en getrouwe God, het offer aan
waardoor de mensheid in uw vriendschap is
hersteld.
Algoede Vader, zie met liefde neer op allen die
Gij naar U toetrekt. Gij laat hen delen in het ne
offer van Christus; dat zij één lichaam worden,
gaaf en onverdeeld, door de kracht van de
Geest.
Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van
geest en hart, samen met onze paus Franciscus
en onze bisschoppen Jozef en Johannes. Help
ons mee te werken aan de komst van uw
Koninkrijk tot de dag komt en het uur waarop wij
voor U zullen verschijnen.
Geef ons dan een plaats met uw heiligen in de
hemel, aan de zijde van de Maagd Maria en van
de apostelen, verenigd ook met onze broeders
en zusters die wij hebben toevertrouwd aan uw
barmhartigheid, toen zij van ons zijn
heengegaan. Vanuit de vreugde om die nieuwe
schepping, voorgoed gevrijwaard van de dood,
zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied
van dank van de verrezen Heer.

14

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.
A: Amen.
Communieritus
Onze Vader
Pr: Laten wij bidden tot God onze Vader met de
woorden die Jezus ons
gegeven heeft.
A: 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.
Pr: 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 onrust. Hoopvol wachtend
op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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Pr: Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen
gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’,
let niet op onze zonder, maar op het geloof van
uw Kerk. Vervul uw belofte: geef vrede in uw
naam en maak ons één. Gij die leeft in
eeuwigheid.
A: Amen.
Pr: De vrede des Heren zij altijd met u.
A: En met uw geest.
♫ Lam Gods
Pr: Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de
wereld
A: ontferm u over ons.
Pr: Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de
wereld,
A: ontferm u over ons.
Pr: Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de
wereld,
A: geef ons de vrede.
Pr: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van
de Heer:
zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der
wereld.
A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
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Gebed voor de geestelijke communie
Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst
Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven
alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik
niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke
communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen
naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U
gescheiden worden. Amen

♫ Daar waar vriendschap is
Daar waar vriendschap is, en liefde,
daar waar vriendschap is, daar is God.
Ubi caritas, et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.

Gebed na de communie
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Het verraad (Mc. 14, 32-50)
Zij kwamen nu aan een landgoed dat Getsémane
heette. Daar zei Jezus tot zijn leerlingen: “Blijft hier
zitten, terwijl Ik bid.” Hij nam Petrus, Jakobus en
Johannes met zich mee en begon zich ontsteld en
beangst te gevoelen. Hij sprak tot hen: “Ik ben
bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en
waakt.” Nadat Hij een weinig verder was gegaan,
wierp Hij zich ter aarde en bad dat dit uur, als het
mogelijk was, aan Hem mocht voorbijgaan. “Abba,
Vader,” zo bad Hij, “voor U is alles mogelijk; laat
deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet wat Ik
maar wat Gij wilt.” Toen ging Hij terug en vond hen
in slaap; en Hij sprak tot Petrus: “Simon, slaapt ge?
Ging het dan uw krachten te boven een uur te
waken? Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring
ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is
zwak.” Opnieuw verwijderde Hij zich en bad met
dezelfde woorden. En teruggekomen vond Hij hen
weer in slaap, want hun oogleden waren zwaar; ze
wisten niet, wat ze hem moesten antwoorden. Toen
Hij voor de derde maal terugkwam, sprak Hij tot
hen: “Slaapt dan maar door en rust uit. Het is zover,
het uur is gekomen; zie de Mensenzoon wordt
overgeleverd in de handen van de zondaars. Staat
op, laten we gaan; mijn verrader is nabij.”
Hij was nog niet uitgesproken, of daar kwam Judas,
een van de twaalf, vergezeld van een bende met
zwaarden en knuppels, gestuurd door de
hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten. Zijn
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verrader had een teken met hen afgesproken door
te zeggen: “Die ik zal kussen, Hij is het; grijpt Hem
vast en voert Hem onder strenge bewaking weg.” Hij
ging recht op Jezus af en zei: “Rabbi!” En hij kuste
Hem. Zij grepen Hem en maakten zich van Hem
meester. Maar een van die erbij stonden trok zijn
zwaard en sloeg met een houw de knecht van de
hogepriester het oor af. Daarna richtte Jezus zich tot
hen met de woorden: “Als tegen een rover zijt ge
uitgetrokken met zwaarden en knuppels om Mij
gevangen te nemen. Dagelijks gaf Ik onderricht bij u
in de tempel en toch hebt ge Mij niet gegrepen.
Maar zo moesten de Schriften in vervulling
gaan.” Toen lieten allen Hem in de steek en namen
de vlucht.
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