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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               World Servants 
  

 
 
 
 
 

 
Celebrant:   Pastor A. Lurvink 
Lector:   Yadelys Rodriguez 
Cantor:  Tista Bobbink 
Organist:   Sietske Bonn 
Misdienaars:  van de St. Martinuskerk 
Koster:   Willian Fikiri 
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OPENINGSRITUS 
 

Intredelied: Here Jezus, om Uw woord (GvL 612) 
Here Jezus, om Uw woord, zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort, Uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven, hart en ziel en heel ons leven. 
 

Ons gevoel en ons verstand, zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als Uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der 
waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten, moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen, tot de hemel door mag dringen. 
 

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  
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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 
 

VIERING VAN HET WOORD 
 

1e Lezing: Neh., 8, 2-4a, 5-6 . 3-10  
Uit het boek Nehemia  
 

In die dagen bracht de priester Ezra, het boek van de wet voor de 
vergadering van mannen en vrouwen en allen die de voorlezing 
konden volgen. Het was de eerste dag van de zevende maand.  
Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra voor uit het boek op het 
plein voor de Waterpoort ten aanhoren van de mannen en vrouwen 
en van allen die het konden volgen. Het volk luisterde aandachtig 
naar de voorlezing van het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, ging 
op een houten verhoog staan die voor die gelegenheid opgeslagen 
was.  
Ten aanschouwe van heel het volk, – hij stak immers boven allen uit 
– opende Ezra het boek. Op dat ogenblik gingen allen staan. En Ezra 
prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde: "Amen, 
amen!"  
De levieten staken hun handen omhoog, zij bogen het hoofd en zij 
aanbaden de Heer met het gezicht tegen de grond. Zij lazen uit het 
boek van Gods wet, legden het uit en verklaarden de betekenis, 
zodat allen de lezing verstonden.  
Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd, Ezra, de priester en 
schriftgeleerde, en de levieten die de uitleg gaven tot heel het volk: 
"Deze dag is aan de Heer, uw God, gewijd. Gij moogt dus niet treurig 
zijn en niet wenen." Het hele volk was namelijk in tranen 
uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde.  
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En ze zeiden hun: "Komt, ga lekker eten en drinkt er zoete wijn bij en 
deelt ervan mee aan wie niets heeft, want deze dag is aan onze Heer 
gewijd. "Wees niet bedroefd, maar de vreugde die de Heer u 
schenkt zij uw kracht."  
 

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

Antwoordpsalm: Psalm 19 VI (OvG 61) 
Refrein: Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. 
 

De wet van de Heer is volkomen, zij sterkt de onzekere geest. 
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar, onwetenden maken zij wijs.  R. 
 

Rechtmatig zijn al zijn bevelen, bevredigend voor het gemoed. 
Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog. R. 
 

Het woord van de Heer is eerlijk, het blijft in eeuwigheid waar. 
Zijn uitspraken zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. R. 
 

Laat al mijn spreken en denken voor U aanvaardbaar zijn, Heer, 
voor U, mijn rots en verlosser.     R. 
 

2e Lezing: 1 Kor., 12, 12-30 of 12-14 . 27  
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Korinthe.  
 

Broeders en zusters,  
Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; 
alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit.  
Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en 
vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de 
doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met 
één Geest. Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lid, maar uit 
vele leden.  
Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van 
dit lichaam.  
 
 

Woord van de Heer.   -  Allen: Wij danken God. 
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Alleluia: (OvG 99) 
Refr: Alleluia, alleluia, alleluia. 

De Heer heeft mij gezonden,  
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,  
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.      Refr. 
 

Evangelie: Lc., 1, 1-4; 4,14-21  
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas  
 

Allen: Lof zij U, Christus. 
 

Reeds velen hebben getracht de gebeurtenissen te verhalen die 
onder ons hebben plaats gevonden aan de hand van de gegevens, 
welke ons werden overgeleverd door mensen die van het begin af 
aan ooggetuigen waren en in dienst van het woord zijn getreden. 
Vandaar, edele Teofilus, dat ook ik besloot - na van meet af aan alles 
nauwkeurig te hebben onderzocht - voor u een ordelijk verslag te 
schrijven, met de bedoeling u te doen zien, hoe betrouwbaar de leer 
is waarin gij onderwezen zijt.  
 

In die tijd keerde Jezus In de kracht van de Geest uit de woestijn 
terug naar Galilea en men sprak over Hem in heel de streek. Hij trad 
nu op als leraar in hun synagogen en werd algemeen geprezen.  
Zo kwam Hij ook in Nazareth, waar Hij was grootgebracht. Hij ging 
volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond 
op om voor te lezen. Ze reikten Hem de boekrol van de profeet 
Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven 
stond: "De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij 
gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde 
Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te 
maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten 
gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer."  
Daarop rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging 
zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op hem 
gevestigd. Toen begon Hij hen toe te spreken: "Het Schriftwoord dat 
gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan."  
 

Woord van de Heer.   -  Allen: Wij danken God. 
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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 - Luke 1:1-4, 4:14-21 
Since many have undertaken to set down an orderly account of the 
events that have been fulfilled among us, just as they were handed 
on to us by those who from the beginning were eyewitnesses and 
servants of the word, I too decided, after investigating everything 
carefully from the very first, to write an orderly account for you, 
most excellent Theophilus, so that you may know the truth 
concerning the things about which you have been instructed. Then 
Jesus, filled with the power of the Spirit, returned to Galilee, and a 
report about him spread through all the surrounding country. He 
began to teach in their synagogues and was praised by everyone. 
 

When he came to Nazareth, where he had been brought up, he went 
to the synagogue on the sabbath day, as was his custom. He stood 
up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He 
unrolled the scroll and found the place where it was written: 
‘The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me 
 to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release 
to the captives and recovery of sight to the blind, to let the 
oppressed go free, to proclaim the year of the Lord’s favour.’ 
And he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat 
down. The eyes of all in the synagogue were fixed on him. Then he 
began to say to them, ‘Today this scripture has been fulfilled in your 
hearing.’) 
 

Homilie 
 

Geloofsbelijdenis (GvL 271) 
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, - 
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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. 

 

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: Licht van de wereld (OvG 140) 
Licht van de wereld, wie U volgt op uw weg,  
die heeft het licht van leven, levenslicht. 
 

Christe, lux mundi, qui sequitur te  
habebit lumen vitae, lumen vitae. 
 

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 
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 
 

 

Mededelingen 
 

Zegen en zending 
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: Verkondig alle mensen (OvG 134) 
Verkondig alle mensen wat ik u zeggen zal: 
mijn woorden brengen vreugde en vrede overal. 
 

Verkondig aan eenieder die hier geboren wordt: 
wij zijn niet langer vreemden maar kinderen van God. 
 

Verkondig aan de blinden: een licht is opgegaan, 
wij lopen niet verloren, er is een weg te gaan. 
 

Verkondig aan de armen: uw droefheid is voorbij, 
De zondaar vindt vergeving, de liefde maakt u vrij. 
 

Verkondig aan wie zoeken: niet eeuwig duurt uw nood; 
Ik ben uw weg naar vrede; Ik ben uw levensbrood. 
 

Verkondig aan wie sterven: gij kunt in vrede gaan; 
Het wordt voor u ook pasen, Ik ben u voorgegaan. 
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Verkondig heel de aarde en al wat adem heeft: 
Gelukkig zal hij wezen die in de liefde leeft. 
 

Verkondig alle mensen wat Ik u heb gezegd: 
Een nieuwe geest van vrede wordt in uw hart gelegd. 
 
Denk u a.u.b. aan de collecte bij het verlaten van de kerk.  
Bij voorbaat dank! 
 

U bent allen van harte welkom in de volgende vieringen  
in de St. Martinuskerk: 
 
 

Zondag 30 januari - 4e zondag door het jaar  om 11.30 u. 
Zondag 6 februari - 5e 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 vieringen ivm vakantie 
van de pastoor 

 

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

