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Van harte welkom in deze eucharistieviering! 

 

Welcome in this Eucharistic celebration! 
 
 
 
 
 
 

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

      Eerst collecte           Goede doelen 

                                                                 
    Kerk en pastoraat                            Exodus 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebrant:  Pastoor Tuan T. Nguyen 
Lector:  Tracy Fraai 
Cantor: Schola Cantorum   
Organist:  Marcus Bergink 
Misdienaars: van de St. Martinuskerk 
Koster:  Guus Veneman 
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OPENINGSRITUS 
 

Intredezang – introïtus  (Ps. 47, 10-11) 
Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio temple tui: 
secundum nomen tuum Deus, ita et laus tua in fines terrae:  
iustitia plena est dextera tua. 
 

(Wij gedenken Uw goedheid, Heer, hier binnen Uw heiligdom.  
Zover als Uw Naam reikt, God, weerklinkt ook Uw lof: tot aan het 
uiteinde van de aarde. Al wat komt uit Uw hand is gerechtigheid.) 
 

Begroeting 
P:  In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 
A: Amen. 
P. Dominus vobiscum.    (De Heer zij met u) 
A.  Et cum spiritu tuo.    (En met uw geest) 
 

Schuldbelijdenis 
A.  Ik beleid 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…  
A. Amen. 
 

Kyrie XI 
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.  
 

Gloria  
Gloria in Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. Adoremus te. Glorificamus te.  
Gratias agimus tibi propter magnam gloria tuam. Domine Deus,  
Rex caelestis, Deus Pater omnipotems. Domine Fili unigenite,  
Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patri. Qui tollis peccata 
mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe depreca-
tionnem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
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Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, 
Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. 
 

Gebed 
 

VIERING VAN HET WOORD 
 

1e Lezing: Jes., 66, 10-14c  
Uit de profeet Jesaja  
 

Verheugt u met Jeruzalem, en juich over haar, allen die haar 
liefhebben! Neem deel aan haar vreugde, allen die over haar 
treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten vol 
troost, en u vol genot laven aan haar zo rijke boezem. Want zo 
spreekt de Heer: "Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe,  
als een onstuimige stroom de schatten der volken. Gij zult gezoogd 
worden, gedragen op de arm, vertroeteld op de schoot.  
Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten:  
in Jeruzalem zelf zal uw troost zijn. Wanneer gij dat ziet zal uw hart 
zich verheugen, uw beenderen zullen bloeien als het jonge groen,  
en de dienaren des Heren zullen zijn macht ervaren!"  
 

Verbum Domini.   -  Allen: Deo gratias. 
 

Antwoordpsalm – Graduale (Ps. 30, 3; 70, 1) 
Esto mihi in Deum protectorem, et in locum refugii, ut salvum  
me facias. Deus, in te speravi: Domine, ne confundar in aeternum. 
 

(Wees mij, God, een beschermer en een toevluchtsoord om mij te 
redden. Op U, God, heb ik mijn hoop gesteld; Heer, laat mij in 
eeuwigheid niet te schande worden.) 
 

2e Lezing: Gal., 6, 14-18  
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten.  
 

Broeders en zusters,  
God beware er mij voor op iets anders te roemen dan op het kruis 
van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij 
gekruisigd is en ik voor de wereld. Besneden zijn betekent niets, en 
onbesneden zijn betekent niets. Het gaat er alleen maar om een 
nieuwe schepping te zijn!  
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Vrede en barmhartigheid kome over allen die naar dit beginsel 
leven, en over heel het volk Gods! Laat voortaan niemand mij lastig 
vallen, want ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam. 
Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus  
zij met u. Amen.  
Verbum Domini.   -  Allen: Deo gratias. 
 

Alleluia (Ps. 47,2) 
Alleluia. Magnus Dominus et laudabilis valde, in civitate Dei,  
in monte sancto eius. Alleluia. 
 

(Alleluia. Groot is de Heer, Hij zij hoog geprezen,  
in de stad van God, op Zijn heilige berg. Alleluia.) 
 

Evangelie: Lc., 10, 1-9  
P. Dominus vobiscum.    (De Heer zij met u) 
A.  Et cum spiritu tuo.    (En met uw geest) 
P.  Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. 
A.  Gloria tibi, Domine.    (Lof zij U, Christus) 
 
 

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en zond hen 
twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen, waarheen 
Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: "De oogst is groot, 
maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst 
arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als 
lammeren tussen wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, 
geen schoeisel; en groet niemand onderweg. In welk huis gij ook 
binnengaat, laat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont 
daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo 
niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt 
wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard.  
Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge 
binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voortgezet, 
geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij. 
 

P.  Verbum Domini.    (Woord van de Heer) 
A.  Laus tibi, Christe.    (Lof zij U, Christus) 
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(Gospel Reading: Luke 10:1-9 
After this the Lord appointed seventy others and sent them on ahead 
of him in pairs to every town and place where he himself intended to 
go. He said to them, ‘The harvest is plentiful, but the labourers are 
few; therefore ask the Lord of the harvest to send out labourers into 
his harvest. Go on your way. See, I am sending you out like lambs 
into the midst of wolves. Carry no purse, no bag, no sandals; and 
greet no one on the road. Whatever house you enter, first say, 
“Peace to this house!” And if anyone is there who shares in peace, 
your peace will rest on that person; but if not, it will return to you. 
Remain in the same house, eating and drinking whatever they 
provide, for the labourer deserves to be paid. Do not move about 
from house to house. Whenever you enter a town and its people 
welcome you, eat what is set before you; cure the sick who are there, 
and say to them, “The kingdom of God has come near to you.”) 
 

Homilie 
 

Geloofsbelijdenis - Credo  
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem caeli et 
terrae, visibilium omnium, et invisibilium. - Et in unum Dominum 
Iesum Christum, Filium Dei unigenitum.  
Et ex Patre natum ante omnia saecula. - Deum de Deo, lumen de 
lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, 
consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. - Qui propter 
nos homines, et propter nostram salutem descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine: et homo factus 
est. - Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus et sepultus 
est. Et resurrextit tertia die, secundum Scripturas. - Et ascendit in 
caelum: sedet ad dexterarn Patris. Et iterum venturus est cum gloria, 
iudicare vivos et mortuos: cuius regni non erit finis. - Et in Spiritum 
Sanctum, Dominum, et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. 
Qui cum Patre en Filio simul adoratur, et conglorificatur: qui locutus 
est per prophetas. - Et unam sanctam catholicam et apostolicam 
Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. - 
Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. A. 
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Voorbede  
L.  Dominum deprecemur.   (Laat ons bidden) 
A.  Te rogamus, audi nos.   (Wij bidden U, verhoor ons) 
 

VIERING VAN DE EUCHARISTIE 
 

Collecte: U kunt ook digitaal doneren met behulp van QR codes  
       (zie pagina 1) en donatie-zuil in de hal achterin de kerk. 
 

Offerandezang – offertorium  (Ps. 17, 28. 32) 
Populum humilem salvum facies, Domine, et oculos superborum 
humiliabis: quoniam quis Deus praeter te, Domine? 
 

(Een nederig volk zult Gij redden, Heer, maar de ogen der 
hoogmoedigen vernederen; want wie is God buiten U, Heer? 
 

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. Dominus vobiscum.    (De Heer zij met u) 
A.  Et cum spiritu tuo.    (En met uw geest) 
P.  Sursum corda.     (Verhef uw hart) 
A.  Habemus ad Dominum.            (Wij zijn met ons hart bij de Heer) 
P.  Gratias agamus Domino Deo nostro.    (Brengen wij dank aan …) 
A.  Dignum et justum est.              (Hij is onze dankbaarheid waardig) 
 

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. In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit 
lichaam zijn, ondervinden wij elke dag Uw liefde; meer nog, Gij 
verzekert ons van het eeuwig geluk: want als eerste gave bezitten wij de 
Geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste 
vertrouwen dat het Paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom 
brengen wij U dank en met alle engelen roemen wij uw grote daden, en 
zingen U toe vol vreugde: 
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Heilig - Sanctus  
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 
 

 

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.’ 
 

Mysterium fidei.         (Verkondigen wij het mysterie van het geloof). 
 

A. Mortem tuam annuntiamus, Domine,  
et tuam resurectionem confitemur, donec venias.  
 

(Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt). 

 

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. 
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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 - Pater Noster  
P. Praeceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, 

audemus dicere.   
 

A.  Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum: 
adveniat regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in caelo,  
et in terra.  
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie: et dimitte nobis 
debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.  
Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. 

 

P. Verlos ons, Heer ….. 
 

A.  Quia tuum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Amen  
 
 

Vredesritus 
 

Lam Gods - Agnus Dei  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (2x).  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Uitnodiging tot de communie 
P. Zalig zij… 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek en ik zal gezond worden. 
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Communie (geestelijk gebed bij de H. 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. 
 

Communiezang – Communio (Ps. 33, 9) 
Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus:  
beatus vir, qui sperat in eo. 
 
 

(Proeft en beseft de goedheid van God;  
gelukkig is hij die vertrouwt op de Heer.) 

 

Gebed na de communie 
 

SLOTRITUS 
 

Mededelingen 
 

Zegen en wegzending 
P. Dominus vobiscum.     
A. Et cum spiritu tuo. 
P.  Benedicat vos omnipotens Deus,  

Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.  
A. Amen. 
 

P.  Ite, missa est, alleluia, alleluia. 
A.    Deo gratias, alleluia, alleluia.      
 

Slotzang: Salve, Regina 
Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, 
salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus, 
gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
 

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos 
converte; et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc 
exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 
 

(Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid; ons leven, 
onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, 
ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend 
in dit dal van tranen. 
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Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen; 
en toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van 
uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.) 
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U bent van harte welkom in de volgende vieringen: 
 

Zondag      10 juli   - 15e zondag door het jaar     om 11.30 u. 
Zondag      17 juli   - 16e zondag door het jaar     om 11.30 u. 
 

Alle bovenstaande vieringen zijn via de livestream mee te vieren: 
www.eusebiusparochie.nl  

 

Eucharistieviering in de H. Martinuskerk:  
 

Dinsdag      9.00 u. 
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. 
 
 
 

 
 

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

 

http://www.eusebiusparochie.nl/
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