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Van harte welkom om deze eucharistie te vieren! 

 

Welcome to celebrate this Eucharistic! 
 

 
Week van gebed voor eenheid 

16 t/m 23 januari 
 
 

Digitaal doneren in de collecte met behulp van deze QR-codes: 
 

       Eerst collecte             Goede doelen 

                                              
  Onderhoud kerk en pastoraat               Solidaridad 
  

 
 
 
 
 
 

 
Celebrant:   Pastoor Tuan T. Nguyen 
Lector:   Monica Azariah Theunissen 
Cantor:  Cathalijne Noest 
Organist:   Frank van Mierlo 
Misdienaars:  van de St. Martinuskerk 
Koster:   Willian Fikiri 
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OPENINGSRITUS 
 

Intredelied: Dit huis gereinigd en versierd (OvG 134) 
1. Dit huis gereinigd en versierd, waar Gods gemeente bruiloft viert, 
staat voor de eredienst gereed, wij komen hier in lief en leed. 
 

2. In geest en waarheid bidden wij, dat Christus in ons midden zij. 
Hem love al wat adem heeft. Hem love wat op aarde leeft. 
 

3. En laat eendrachtig samenzijn op ons gebed het amen zijn. 
Kom haastig, Here Jezus, kom en maak ons tot uw heiligdom. 
 

Begroeting 
 

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 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. 

 

P. Moge de almachtige God…  
 

Allen: Amen. 
 

Kyrie (GvL 222) 
Heer, ontferm U. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U. 
 

Gloria (GvL 232) 
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.  
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Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, - met de heilige Geest  
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 
 

Gebed 
 

VIERING VAN HET WOORD 
 

1e Lezing: Jes., 62, 1-5  
Uit de Profeet Jesaja  
 

Omwille van Sion kan ik niet zwijgen, ter wille van Jeruzalem mij niet 
stil houden, want als de zon zal haar gerechtigheid stralen, haar heil 
branden als een fakkel.  
De volkeren zullen uw gerechtigheid aanschouwen, alle koningen uw 
glorie zien en men zal u een nieuwe naam geven, een naam door de 
Heer bedacht. In de hand van de Heer zult gij een fonkelende kroon 
zijn, in de hand van uw God een koninklijke diadeem.  
Gij zult niet meer heten: De Verlatene, uw land niet meer: 
Woestenij; maar gij zult heten: Mijn Welbehagen, uw land: 
Gehuwde; want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld en uw land 
wordt Hem ten huwelijk gegeven. Zoals een jongen zijn meisje 
trouwt, zal Hij, die u opbouwt, u trouwen; en zoals een bruidegom 
zich verheugt in zijn bruid, zal uw God zich verheugen in u.  
 

Woord van de Heer.   -  Allen: Wij danken God. 
 

Antwoordpsalm: Psalm 96 III (OvG 60) 
Refrein: Meldt aan de naties Gods wondere daden.   
 

1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 
zingt voor de Heer alle landen. 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam. Refr. 

 

2. Verkondigt zijn heil alle dagen, 
meldt aan de naties Gods heerlijkheid, 
zijn wondere daden aan alle volken.   Refr. 

 

3. Huldigt de Heer, alle stammen en volken, 
huldigt de Heer om zijn glorie en macht. 
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam. Refr. 
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4. Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad, 
beeft voor de Heer, alle mensen op aarde, 
Zegt tot elkander: ‘de Heer regeert!’ 
De volken bestuurt Hij met billijkheid.  Refr. 

 

2e Lezing: 1 Kor., 12, 4-11  
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Korinthe.  
 

Broeders en zusters,  
Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest.  
Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer.  
Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God,  
die alles in allen tot stand brengt.  
Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest 
meegedeeld tot welzijn van allen.  
Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, 
aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest,  
aan een derde door dezelfde Geest het geloof.  
Aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven om ziekten  
te genezen, om wonderen te doen, de gave van de profetie,  
de onderscheiding van geesten, velerlei taal of de vertolking ervan.  
Maar alles is het werk van één en dezelfde Geest,  
die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.   
 

Woord van de Heer.   -  Allen: Wij danken God. 
 

Alleluia: (OvG 97) 
Refr: Alleluia, alleluia. 
 Maak  ons hart ontvankelijk, Heer, 
 opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.      Refr. 

 

Evangelie: Joh. 2, 1-12  
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes  
 

Allen: Lof zij U, Christus. 
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In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder 
van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op 
die bruiloft uitgenodigd.  
Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: "Ze 
hebben geen wijn meer." Jezus zei tot haar: "Vrouw, is dat soms  
uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen." Zijn moeder sprak tot de 
bedienden: "Doet maar wat Hij u zeggen zal."  
Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen 
kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei 
hun: "Doet die kruiken vol water." Zij vulden ze tot bovenaan toe." 
Daarop zei Hij hun: "Schept er nu wat uit en brengt dat aan de 
tafelmeester." Dat deden ze.  
De tafelmeester proefde van het water dat in wijn veranderd was. 
Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die 
het water geschept hadden, wisten het wel.  
Zodra hij geproefd had, riep hij de bruidegom en zei hem:  
"Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal 
goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe 
bewaard." 
Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en 
openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. 
Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm. Hijzelf en zijn moeder, de 
broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele 
dagen.  
 

Woord van de Heer.   -  Allen: Wij danken God. 
 

Acclamatie (GvL 265) 
U komt lof toe, U het gezang, U alle glorie,  
o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.   

(Gospel Reading - John 2:1-11 
On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the 
mother of Jesus was there. Jesus and his disciples had also been 
invited to the wedding. When the wine gave out, the mother of Jesus 
said to him, ‘They have no wine.’ And Jesus said to her, ‘Woman, 
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what concern is that to you and to me? My hour has not yet come.’ 
His mother said to the servants, ‘Do whatever he tells you.’ Now 
standing there were six stone water-jars for the Jewish rites of 
purification, each holding twenty or thirty gallons. Jesus said to 
them, ‘Fill the jars with water.’ And they filled them up to the brim. 
He said to them, ‘Now draw some out, and take it to the chief 
steward.’ So they took it. When the steward tasted the water that 
had become wine, and did not know where it came from (though the 
servants who had drawn the water knew), the steward called the 
bridegroom and said to him, ‘Everyone serves the good wine first, 
and then the inferior wine after the guests have become drunk. But 
you have kept the good wine until now.’ Jesus did this, the first of his 
signs, in Cana of Galilee, and revealed his glory; and his disciples 
believed in him.) 
 

Homilie 
 

Geloofsbelijdenis (OvG 229) 
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. 
 

Voorbede (GvL 361) 
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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VIERING VAN DE EUCHARISTIE 
 

Collecte: Aan het einde van deze viering kunt u bij de uitgang  
een bijdrage leveren in de collectes. Het is daarnaast mogelijk  
om digitaal te doneren met behulp van QR-codes (zie pagina 1)  
en via de donatiezuil in de hal achterin de kerk. 
 

Offerandeliederen: U kennen, uit en tot U leven (OvG 130) 
U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin, en einde zijt, der wereld zin! 
 

Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood. 
 

Gij zijt de wijnstok van het leven, in duizend ranken uitgebreid,  
het leven, ons in U gegeven, draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, doorstroom ons met uw  
hartebloed. 
 

O, Christus, ons van God gegeven, Gij zijt tot alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. 
 

P. 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. 
 

Gebed over de gaven  
 

Eucharistisch gebed (GvL 281) 
P. De Heer zij met u.          
A. En met uw geest. 
P. Verheft uw hart.         
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
p. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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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.  
Uw grootheid is niet te doorgronden: in uw goddelijke kracht zijt Gij  
de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt Gij 
het geneesmiddel ten leven genomen en aan hen die verloren waren, 
hebt Gij langs de weg van hun ondergang behoud en redding gebracht 
door Christus onze Heer.  
Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, U vol vreugde 
aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken 
in dit koor, wij smeken U - en dat ook onze hulde wordt gehoord als U 
ter eer dit lied wordt aangeheven: 
 

Heilig   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. 
 

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig 
dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,  
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn 
leerlingen met deze woorden: ‘Neemt en eet hiervan, gij allen, want 
dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.’ 
 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:  
‘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. 
 

Allen:   Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
(304) verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
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Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst 
te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en 
wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot 
één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de 
hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met 
Franciscus, onze paus, en Willem, onze bisschop, en allen die uw 
heilig dienstwerk verrichten. 
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. 
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar 
bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens 
leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig 
leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw 
Zoon. 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  
Allen: 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. 

P. Verlos ons, Heer ….. 
Allen:  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. 
Vredesritus 
 

Lam Gods (GvL 332) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons ( 2x ). 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
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Uitnodiging tot de communie 
P: Zalig zij die genodigd zijn … 
 

Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
maar spreek en ik zal gezond worden. 

 

Communie (gebed bij 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. 
 

Gebed na de communie 
 

SLOTRITUS 
 

 

Extra mededeling over het Synodale Proces 
 

Mededelingen 
 

Zegen en wegzending (GvL 341) 
P.  De Heer zij met u. 
A:   En met uw Geest. 
P.  Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
A:  Amen. 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
 

Slotlied: U, Heer zij lof gebracht (OvG 222) 
1. U, Heer zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere! 
 Wat Gij, Almachtige, veilig behoudt komt u eren! 
 Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, 
 wil U, zijn Oorsprong vereren. 
 

2. Wie in uw liefde woont, heiligen, engelenkoren, 
 wie aan uw rechterhand neerzit, in liefde herboren. 
 Zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal: 
 Heilig is God in den hoge! 

 
Denk u a.u.b. aan de collecte bij het verlaten van de kerk.  
Bij voorbaat dank! 
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U bent allen van harte welkom in de volgende vieringen  
in de St. Martinuskerk: 
 
 

Sunday 16 january - English Mass     at  16.30 h. 
Zondag 23 januari - 3e zondag door het jaar om 11.30 u. 
Zondag 30 januari - 4e zondag door het jaar  om 11.30 u. 
 
 

De bovenstaande vieringen zijn ook via de livestream mee te vieren: 
 

Eucharistieviering:  
 

Dinsdag     25 januari en 1 februari geen viering ivm vakantie 
 

Zaterdag  12.00 u. – aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste Sacrament en biechtgelegenheid. 

 

Mariakapel open:  van maandag t/m zaterdag van 9.00-17.00 u. 
Kerk open:   zaterdag 12.00-16.00 u. 
 
 

 
 
De nieuwe Wijnrank met de Kerkbalans is verschenen. 
Mocht u die thuis niet ontvangen hebben, kunt u die meenemen. 
 


	Vredesritus

