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OPENINGSRITUS
♫ GEDENKEN WIJ DANKBAAR
Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis.
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,
die onze God en leidsman ten leven is.
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als hij niet was gekomen,
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.
Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam,
als graan in de aarde gestorven zijt,
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
van harte maak tot wederdienst ons bereid.
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.
SCHULDBELIJDENIS
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.
♫ KYRIE
C: Kyrie eleison (2x)
Christe eleison (2x)
Kyrie eleison (2x)
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♫ GLORIA IN EXCELSIS DEO
Pr: Gloria in excelsis Deo
C: Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te.
Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens. Domine fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu
solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

OPENINGSGEBED

DIENST VAN HET WOORD
EERSTE LEZING (I KOR. 11, 23-26)
L:

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
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.
A: Wij danken God

♫ PSALM 118-II
C: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
mijn God, U in de hoogte steken.
Ik spreek U uit, ik noem uw naam,
zowaar als ik leef.
C: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
zowaar als ik leef.
C: Ik was gevangen en riep: God. En Hij
heeft mij geantwoord. Hij heeft mij de ruimte
gegeven, Hij komt voor mij op als een vriend.
C: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
zowaar als ik leef.

3

C: Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen
op mensen. Beter te schuilen bij God
dan te vertrouwen op macht.
C: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
zowaar als ik leef.
C: Ik was geslagen, maar God heeft mij overeind geholpen. Ik zal niet sterven,
ik zal leven, Hij tilt mij op.
C: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
mijn God, U in de hoogte steken.
Ik spreek U uit, ik noem uw naam,
zowaar als ik leef.
C: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
zowaar als ik leef.

VERS VOOR HET EVANGELIE
D: Looft de Heer alle gij volken, looft de Heer.
A: Looft de Heer alle gij volken, looft de Heer.
D: Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer,
dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.
A: Looft de Heer alle gij volken, looft de Heer.

EVANGELIELEZING (JOH. 13. 1-15)
D:
A:
D:
A:

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes
Lof zij U, Christus.

D: 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 gedaan heb? Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij
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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.”
Woord van de Heer.
A: Looft de Heer, alle gij volken.
C: ♫ Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
Wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid.

HOMILIE

VOORBEDE MET GESPROKEN ACCLAMATIE
A: Heer. Onze God, wij bidden U, verhoor ons.

COLLECTE (IBAN: NL31 RABO 0328 2726 20 T.N.V. R.K. KERKBESTUUR SINT MARTINUS)

Eucharistie
♫ OFFERANDELIED
C: Toen Jezus in zijn uur gekomen was
om deze wereld te verlaten,
heeft Hij ten einde toe ons liefgehad.
De veelgeliefde Zoon van God de Vader
wordt een slaaf die onze voeten wast,
wordt een slaaf die onze voeten wast.
C: Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield,
nam Hij het brood, nam Hij de beker.
Hij heeft zijn leven aan ons uitgedeeld,
zijn bloed voor deze wereld prijsgegeven,
teken van de Geest die Hem bezielt,
teken van de Geest die Hem bezielt.
C: Ik ben de wijnstok, heeft Hij toen gezegd,
gij zijt voorgoed met Mij verbonden.
Ik ben uw waarheid, en Ik ben de weg,
Ik ben die ben, vergeving van uw zonden;
vrede geef Ik u, heeft Hij gezegd,
vrede geef Ik u, heeft Hij gezegd.
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C: Toen Jezus naar zijn Vader toe zou gaan,
heeft Hij gebeden voor zijn vrienden.
Vader, bad Hij, bewaar hen in uw Naam,
mogen zij allen één zijn in de liefde,
dat zij doen wat ik hun heb gedaan,
dat zij doen wat ik hun heb gedaan.

C: Toen Jezus in de hof gekomen was,
heeft Hij in grote angst gebeden,
maar er was niemand die Hem antwoord gaf.
Een vriend heeft Hem verkocht en uitgeleverd,
toen Hij in zijn uur gekomen was,
toen Hij in zijn uur gekomen was.

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.
Pr: Amen.

GEBED OVER DE GAVEN
Pr: Heer, wij bidden U dat wij altijd op waardige wijze deelnemen aan dit mysterie, want telkens als wij
de gedachtenis van dit offer vieren, wordt de verlossing voor ons werkelijkheid. Door Christus onze
Heer.
A: Amen.

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.
C: ♫ Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra Gloria tua. Hosanna
in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Pr: 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.
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.
A: Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Pr: 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
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 Sint Martinus, alle
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.
A: Amen

COMMUNIERITUS
Pr: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij
zeggen:
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 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.
Pr: 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: geeft 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.
D: Wenst elkaar de vrede

♫ AGNUS DEI
C: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.
Pr: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
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♫ AVE VERUM
C: Ave ave verum corpus
natum de Maria Virgine
Vere passum immolatum
in cruce pro homine
C: Cuius latus perforatum
unda fluxit cum sanguine
C; Esto nobis praegus tatum
in mortis examine
in mortis examine

GEBED NA DE COMMUNIE
Pr: Almachtige God, schenk ons de genade dart wij eens mogen genieten van het eeuwig feestmaal,
zoals wij nu gevoed worden aan dit avondmaal van uw Zoon. Die leeft en heerst in de eeuwen der
eeuwen.
A: Amen.

OVERBRENGING VAN HET HEILIG SACRAMENT
♫ PANGE LINGUA
C: Pange lingua gloriosi corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium fructus
ventris generosi rex effudit gentium.
Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
sui moras incolatus miro clausit ordine.
In supremæ nocte coenæ recumbens cum fratribus,
observata lege plene cibis in legalibus,
cibum turbæ duodenæ se dat suis manibus.
Verbum caro panem verum verbo carnem efficit,
fitque sanguis Christi merum, et, si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit.
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui:
et antíquum documentum novo cedat ritui:
praestet fides supplementum sensuum defectui.
Genitori, genitoque, laus et iubilatio,
salus honor, virtus quoque sit et benedictio:
procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.
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ZEGENING MET HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT
Pr: Panem de caelo praestitisti eis.
(Brood uit de hemel hebt U hun gegeven.)
A: Omne delectamentum in se habentem.
(Dat alle heerlijkheid in zich bevat.)
Pr: Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili
passionis tuae memoriam reliquisti: tribue quaesumus;
ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari,
ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sentiamus.
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
(God, die ons in dit bewonderenswaardig Sacrament de gedachtenis van uw lijden hebt nagelaten;
geef ons vragen wij, de heilige geheimen van uw Lichaam en Bloed zo te vereren, dat wij de vrucht
van uw verlossing gedurig in ons mogen ervaren. Gij die leeft en heerst door de eeuwen der
eeuwen.)
A: Amen.

AFSCHEIDSREDE (JOHANNES 13 EN 14, GEDEELTELIJK)
D: Bij het Laatste Avondmaal sprak Jezus tot zijn leerlingen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: één van u
zal Mij overleveren.” De leerlingen keken elkaar aan, in het onzekere wie Hij bedoelde. Eén van de
leerlingen, degene die door Jezus bemind werd, lag dicht tegen Jezus aan. Simon Petrus gaf hem
een teken en vroeg hem: “Wie bedoelt Hij?” Toen leunde deze tegen Jezus’ borst en zei tot Hem:
“Heer, wie is het?” Jezus antwoordde: “Hij is het aan wie Ik het stuk brood zal geven dat Ik ga
indopen.” Na het stuk brood te hebben ingedoopt, reikte Hij het toe aan Judas Iskariot. En toen hij
dit had aangenomen voer de satan in hem. Jezus zei hem: “Wat ge te doen hebt, doe dat spoedig.”
Maar niemand van de aanliggenden begreep waarom Hij dit tot hem zei. Omdat Judas de beurs
hield, meenden sommigen dat Jezus hem opdroeg: Koop wat wij voor het feest nodig hebben, of dat
hij iets aan de armen moest geven. Toen Judas het stuk brood had aangenomen, ging hij terstond
weg. Het was nacht. Na diens vertrek zei Jezus: “Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Gij zult
Mij zoeken, en, zoals Ik tot de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen, zo zeg ik het
thans tot u.” Simon Petrus zei tot Hem: “Heer, waar gaat Gij naar toe?” Jezus gaf hem ten antwoord:
“Waar Ik heen ga, kunt gij Mij nog niet volgen, later wel.” Petrus vroeg Hem: “Heer, waarom kan ik U
niet terstond volgen? Mijn leven zal ik voor U geven.” Jezus antwoordde: “Uw leven zult gij voor Mij
geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: nog eer de haan kraait zult gij Mij driemaal verloochend
hebben.” Toen sprak Jezus tot zijn leerlingen: “Laat uw hart niet verontrust worden. De Vader zal u
op mijn gebed een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de heilige Geest. Hij zal u
alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef
Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig
worden. Ik ga heem, maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat
Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij,
wanneer het gebeurt, zult geloven. Veel zal Ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld
is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen Mij, maar de wereld moet weten dat Ik de Vader
liefheb en dat Ik handel zoals Hij Mij bevolen heeft. Staat op, laten we hier vandaan gaan.”
WE VERLATEN IN STILTE DE KERK.
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