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Intredelied: Wij treden biddend in uw licht  (allen staan) 
Wij treden biddend in uw licht,  
op U is onze hoop gericht,  
die alles wat op aarde leeft  
te allen tijd uw liefde geeft.  
  
God, Vader, die van eeuwigheid,  
het heil der mensen hebt bereid,  
geef dat uw alverlossend woord  
in groot vertrouwen wordt aanhoord.  
 
God, Zoon, die door uw offerdood,  
de deur naar ’t leven weer ontsloot,  
wij vragen dringend altijd weer:  
bewaar ons in uw liefde, Heer.  
 
God goede Geest van heiligheid,  
die ieder mens in liefde leidt,  
breng allen samen en bewerk  
de eenheid van de Christenkerk 
 
Kruisteken en Begroeting    (allen staan) 
God kom mij te hulp. 
Allen: Heer haast U mij te helpen. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Allen: Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen amen.  
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Welkomstwoord door de Vicevoorzitter(s)  (allen zitten) 
 
Psalmodie 
 
Antifoon 1: 
Thomas zei: Heer, wij weten niet waar Gij heengaat, hoe 
moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem: 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
 
Ik bleef vertrouwen, al sprak ik:  
‘Ik ben gebroken van smart.’ 

Al zei ik in mijn verwarring: 
‘Arglistig is ieder mens.’  

Hoe kan ik mijn dank betuigen 
voor al wat de Heer mij gaf? 

De beker des heils zal ik nemen, 
  aanroepen de naam van de Heer. _ 
Ik zal mijn geloften volbrengen 
waar heel zijn volk het ziet. 

Want kostbaar is in het oog van de Heer 
  het sterven van zijn getrouwen. _ 
O Heer, ik ben uw dienaar, ° 
uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd, 
Gij hebt mijn boeien geslaakt. 

U zal ik een lofoffer brengen, 
  aanroepen de naam van de Heer. _ 
Ik zal mijn geloften volbrengen 
waar heel zijn volk het ziet, 
 



5 

 

Op ’t voorplein van uw tempel, 
  in u, Jeruzalem. _ 
 Eer aan de Vader en de Zoon 
 en de heilige Geest. 
  Zoals het was in het begin en nu en altijd 
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Antifoon 1 allen herhalen: 
Thomas zei: Heer, wij weten niet waar Gij heengaat, hoe 
moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem: 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
 
Antifoon 2: 
Tomas, ook Didymus genaamd, was niet bij hen toen 
Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: wij 
hebben de Heer gezien, alleluia. 
 
De Heer bracht Sions ballingen terug: 
het was alsof wij droomden. 

Toen lachten alle monden 
  en juichte elke tong. 
 Toen zei men bij de volken: 
 geweldig is het wat de Heer hun deed. 

Geweldig was het wat de Heer ons deed, 
  daarom zijn wij zo blij. _ 
Keer nu ons lot ten goede, Heer, 
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn. 

Die onder tranen zaaien, 
  zij oogsten met gejuich. _ 
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Vol zorgen gaan zij uit 
met zaaizakken beladen; 

Maar keren zingend weer 
  beladen met hun schoven. _ 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd 
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Antifoon 2 allen herhalen: 
Thomas, ook Didymus genaamd, was niet bij hen toen 
Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: wij 
hebben de Heer gezien, alleluia. 
 
Antifoon 3: 
Kom hier met uw hand en herken de plaats van de 
nagelen en wees niet langer ongelovig maar gelovig. 
 
Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus 
Christus, ° 
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend 
met elke geestelijke zegen. _ 

In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de 
grondlegging der wereld, 
om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn 
aangezicht. _ 

In liefde heeft Hij ons voorbestemd ° 
zijn kinderen te worden door Jezus Christus, 
naar het welbehagen van zijn wil: _ 
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Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, 
waarmee Hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde 
Zoon. _ 

In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, 
de vergeving der zonden. _ 

Dank zij de rijkdom van zijn genade, 
die Hij ons heeft meegedeeld als een overvloed 
van wijsheid en inzicht. _ 

Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen 
kennen, ° 
de beslissing die Hij in Christus had genomen 
ter verwezenlijking van de volheid der tijden: _ 

Het heelal in Christus onder één Hoofd te 
brengen, 
alle wezens in de hemelen en alle wezens op 
aarde. _ 

 Eer aan de Vader en de Zoon 
 en de heilige Geest. 
  Zoals het was in het begin en nu en altijd 
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
 
Antifoon 3 allen herhalen: 
Kom hier met uw hand en herken de plaats van de 
nagelen en wees niet langer ongelovig maar gelovig. 
 
Schriftlezing 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus  
aan de christenen van Efese. 
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Broeders en zusters, 
Christus maakte sommigen apostelen, anderen profeten, 
anderen evangelisten, weer andere herders en leraars. 
Zo heeft Hij e heiligen toegerust voor het wek der 
bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, 
totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het 
geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte 
Man, tot de gehele omvang van de volheid van de 
Christus.  
 
Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God.  
 
Homilie 
 
Muzikaal intermezzo 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Bisschoppelijk vicaris: 
Gelooft u in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde? 
 
Pastor: Ik geloof. 
 
Gelooft u in Jezus Christus,  
zijn eengeboren Zoon, onze Heer, 
die geboren is uit de Maagd Maria, 
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die geleden heeft, gestorven en begraven is, 
die uit de dood is opgestaan 
en zit aan Gods rechterhand? 
 
Pastor: Ik geloof. 
 
Gelooft u 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? 
 
Pastor: Ik geloof. 
 
Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk, 
dat wij met overtuiging belijden in Jezus Christus,  
onze Heer. 
 
Allen: Amen 
 

Afleggen van de ambtseed 
 
Bisschoppelijk vicaris:  
Ik vraag u uw rechterhand op het Evangelieboek te 
leggen en onder ede te beloven dat u uw plichten als 
parochievicaris voor de parochies Sint Lucas en Sint 
Maarten zo goed mogelijk zult vervullen: 
Belooft u onder ede  
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dat u overeenkomstig de kerkelijke voorschriften 
en in gehoorzaamheid en trouw aan de bisschop van 
Rome, onze paus,  
en aan onze aartsbisschop van Utrecht, 
de plichten van uw aanstelling getrouw en met 
toewijding te vervullen; 
dat u naar best vermogen zorg zult dragen voor het 
pastoraat in de parochies Sint Lucas en Sint Maarten 
en dat u de daarvoor gegeven voorschriften  
nauwkeurig zult nakomen? 
Wat is daarop uw antwoord? 
 
Pastor:  Ja, dat beloof ik. 
                     Zo waarlijk helpe mij God  
                     en deze heilige Evangeliën. 
 
Bisschoppelijk vicaris:  
Overeenkomstig de benoemingsbrief bevestig ik u  
als parochievicaris voor de parochies 
Sint Lucas en Sint Maarten. 
Moge de Heilige Geest u bijstaan  
en moge u verzekerd zijn van de voorspraak  
van de heilige Maagd Maria, van Sint Jozef,  
Sint Thomas, Sint Willibrord, 
Sint Lucas, Sint Maarten en alle heiligen. 
 
Meldt aan de naties ° Gods heerlijkheid. 

Meldt aan de naties ° Gods heerlijkheid. 
Aan alle volken zijn wondere daden. 
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Gods heerlijkheid. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Meldt aan de naties ° Gods heerlijkheid. 
 
LOFZANG UIT HET EVANGELIE    (allen staan) 
 
Antifoon: 
Ik legde mijn vingers in de plaats van de nagelen en mijn 
hand in zijn zijde en ik zei: mijn Heer en mijn God, alleluia. 
 
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 
 Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: 
 van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 
de Machtige, groot is zijn Naam! 
 Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 
 voor ieder die Hem erkent. _ 
Hij doet zich gelden met krachtige arm, 
vermetelen drijft Hij uiteen; 
 Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
 eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 
Behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
maar rijken gaan heen met ledige handen. _ 
 Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 
 zijn milde erbarming indachtig; 
 
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. _ 
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 Eer aan de Vader en de Zoon 
 en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Antifoon allen herhalen: 
Ik legde mijn vingers in de plaats van de nagelen en mijn 
hand in zijn zijde en ik zei: mijn Heer en mijn God, alleluia. 
 
Voorbeden       (allen staan) 
 
Na oproep tot gebed: 
 
Bidden wij voor de leden van ons pastoraal team.  
In het bijzonder van pastor Johan Rutgers, 
voor zegen, inspiratie en goede moed voor hen allen. 
Om juist in déze tijden het evangelie uit te dragen 
en met blijdschap en vreugde te verkondigen. 
Allen: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Bidden wij voor onze beide samenwerkende parochies 
sint Lucas en sint Maarten.  
Dat wij ons ervan bewust zijn,  
dat onze christelijke roeping pas daadwerkelijk gestalte 
krijgt, wanneer we het aandurven om mét elkaar,  
als ledematen van één lichaam,  
te verkondigen dat de Heer leeft en verrezen is.  
Allen: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Bidden wij voor amen en noodlijdenden, 
voor ouderen en eenzamen, 
voor vluchtelingen en dak- en thuislozen. 
Dat Gods liefde en genade over hen wordt uitgestort en 
dat helpende handen zich naar hen uitstrekken. 
Allen: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Bidden wij voor iedereen die getroffen is dóór, worstelt 
mét, strijd tégen en overleden is áán,  
het corona-virus en de gevolgen ervan. 
Dat zij allen mogen worden overschaduwd door de 
vleugels van Gods goedheid en zich gezegend mogen 
weten in zijn grenzeloze barmhartigheid. 
Allen: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
 
Gebed des Heren 
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. 
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Slotgebed  
Almachtige God,  
Laat ons op uw grootheid prijzen op het feest van de 
heilige Thomas. Geef dat wij verlichting vinden op zijn 
voorspraak ene leven van het geloof in Hem die door de 
apostel eens herkend is als de verrezen Heer: Jezus 
Christus uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid 
van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.  
Allen: Amen. 
 
Slotwoord door pastoor Harrold Zemann  (allen zitten) 
 
Zegen en wegzending     (allen staan) 
Bisschoppelijk vicaris: De Heer zij met u. 
Allen: En met uw geest. 
De Naam van de Heer zij gezegend. 
Allen: Van nu af tot in eeuwigheid. 
Onze hulp is in de Naam des Heren. 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Bisschoppelijk vicaris: Zegene u de almachtige God, 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Allen: Amen. 
Diaken: Gaat nu allen heen in Vrede. 
Allen: Wij danken God. 
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Slotlied: Hoort hoe God met mensen omgaat 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij zijn belofte houdt, 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij van zich spreken laat 
die bij monde van profeten 
met ons is in woord en daad. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij tot Maria kwam 
die Hij van het woord vervulde 
eens beloofd aan Abraham. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 


