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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                Buurtpastoraat 
  
 
 
 
 
 
 
Celebrant:  Pastoor Tuan T. Nguyen 
Lector:  Monica Azariah Theunissen 
Cantor: Cathalijne Noest 
Organist:  Marcus Bergink 
Misdienaars: van de St. Martinuskerk 
Koster:  William Fikiri 
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OPENINGSRITUS 
 

Intredelied: Zingt God de Heer (OvG 245) 
1. Zingt God de Heer, de almachtige Koning ter ere. 
 Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren. 
 Laat ons tezaam  prijzen zijn heilige Naam, 
 nooit zal de vijand ons deren. 
 

2. Looft God de Heer die barmhartig ons leidt alle dagen; 
 die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen, 
 en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt 
 in alle tijden en plagen. 
 

3. Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden, 
 die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden; 
 in alle nood biedt Hij ons daag’lijks zijn Brood 
 en schenkt ons kracht om te strijden. 
 

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 223) 
Heer, ontferm U. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U. 
 

Gloria (GvL 233) 
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.  



       3  

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.  
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, - met de heilige Geest in 
de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 
 

Gebed 
 

VIERING VAN HET WOORD 
 

Eerste lezing: Jer., 38, 4-6 . 8-10  
Uit de profeet Jeremia.  
 

In die dagen zeiden de edelen tot de koning: "Laat die profeet 
Jeremia ter dood brengen. Door zijn woorden ontmoedigt hij de 
soldaten die nog in de stad zijn en de hele bevolking. Die man zoekt 
niet het welzijn van het volk, maar zijn ondergang." Koning Sidkia 
antwoordde: "Goed, hij is in uw macht; ik kan niet tegen u op."  
Toen grepen ze Jeremia vast en wierpen hem in de put van prins 
Malkia, in de nabijheid van het wachthuis; aan touwen lieten ze hem 
neer. In de put stond wel geen water, maar alleen slijk, zodat 
Jeremia erin wegzonk.  
Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort, verliet Ebed-
Melek het paleis, ging naar de koning toe en zei: "Heer koning, die 
mannen hebben een misdaad begaan tegen de profeet Jeremia door 
hem in de put te werpen." Daarop gaf de koning aan de Ethiopiër 
Ebed-Melek de opdracht: "Neem drie mannen met u mee en haal de 
profeet Jeremia uit de put, eer hij sterft."  
 

Woord van de Heer.   -  Allen: Wij danken God. 
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Antwoordpsalm: Psalm 1456 II (OvG 94) 
Refr: De Heer is voor wie Hem aanroept nabij. 
 

1. Al uw werken, Heer, spreken uw lof, dankbaar 
zegenen U uw getrouwen; sprake gaat van uw 
goddelijk rijk en getuigenis van uw vermogen.                    Refr. 

 

2. Opdat de mens weet van uw macht, van uw 
koningschap, stralen in luister. Uw heerschappij blijft: 
de eeuwen door, uw rijk duurt: geslacht na geslacht.        Refr. 

 

3. Gerecht is de Heer in al zijn wegen, genadig, genadig 
in al wat Hij doet; de Heer is voor wie Hem aanroept 
nabij, voor elk die Hem aanroept in vertrouwen.           Refr. 

 

2e Lezing: Hebr., 12, 1-4  
Uit de brief aan de Hebreeën.  
 

Broeders en zusters,  
Laten wij ons aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof,  
en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden,  
om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben 
ingeschreven.  
Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof.  
In plaats van de vreugde die Hem toekwam, heeft Hij een kruis  
op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de 
rechterzijde van Gods troon. Denk aan Hem die zulk een tegenstand 
van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen 
en de moed niet op te geven. Uw strijd tegen de zonde heeft u nog 
geen bloed gekost.   
 

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

Alleluia: (OvG 154) 
Refr: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Maak ons hart ontvankelijk, Heer, 
 opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen.    Refr. 
 



       5  

Evangelie: Lc., 12, 49-53  
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas  
 

Allen: Lof zij U, Christus. 
 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:  
"Vuur ben Ik op aarde komen brengen,  
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! Ik moet een doopsel 
ondergaan, en hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht is.  
Meent gij, dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?  
Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid. Want van nu af zullen er vijf  
in een huis verdeeld zijn; drie zullen er staan tegenover twee en 
twee tegenover drie; de vader tegenover de zoon en de zoon 
tegenover de vader; de moeder tegenover de dochter en de dochter 
tegenover de moeder, de schoonmoeder tegenover haar 
schoondochter en de schoondochter tegenover de schoonmoeder."   
 

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 - Luke 12:49-53 
Jesus said to the crowds, "I came to bring fire to the earth, and how I 
wish it were already kindled! I have a baptism with which to be 
baptized, and what stress I am under until it is completed! Do you 
think that I have come to bring peace to the earth? No, I tell you, but 
rather division! From now on five in one household will be divided, 
three against two and two against three; they will be divided: father 
against son and son against father, mother against daughter and 
daughter against mother, mother-in-law against her daughter-in-
law and daughter-in-law against mother-in-law.") 
 

Homilie 
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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, - 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. A.  

 

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

VIERING VAN DE EUCHARISTIE 
 

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

 

Bij de offerande: Gij zelf zijt, Heer (OvG 189) 
Refr:  Gij zelf zijt, Heer, het levend Brood, gebroken voor ons heil. 
 De band die ons tezamen houdt, Gij die verrezen zijt. 
 

1.  Die nacht dat Hij verraden werd, brak Hij het brood en zei: 
 ‘Eet allen van dit brood, het is mijn lichaam voor ons heil.’  Ref. 
 

2.  ‘Ik ben het Brood dat leven geeft, aan wie in Mij gelooft. 
 Ik doe hem opstaan uit de dood, wanneer Ik wederkeer.’    Ref. 
 

3.  Wij delen thans hetzelfde Brood tot opbouw van de Kerk. 
 ’t Geloof dat ons tot eenheid brengt in de verrezen Heer.    Ref. 
 
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. 
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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. 
 

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.  
Die met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit de 
maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de dood die 
eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven tot in 
eeuwigheid.  
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: 
 

Heilige (GvL 293) 
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.’ 
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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: (GvL 304) 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

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. 
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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 333) 
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. 
 

Uitnodiging tot de communie 
P. Zalig zij… 
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 
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SLOTRITUS 
 

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, amen. 
 

P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
 

Slotlied: Dankt, dankt nu allen God(OvG 246) 
1.  Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 
 die grote dingen doet hier en in alle landen, 
 die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 
 zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
 

2.  Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
 een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
 Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
 is hier en overal een helper die bevrijdt. 
 

3. Lof, eer en prijs zij God die troont in ‘t licht daarboven. 
 Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
 Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
 het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
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Van harte welkom in de volgende eucharistievieringen  
in de H. Martinuskerk: 
 

Maandag  15 augustus  - Hoogfeest Maria ten Hemelopneming  
             om 19.00 u. 
Zondag      21 augustus   - 21e zondag door het jaar     om 11.30 u. 
Zondag      28 augustus   - 22e 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. 
    m.u.v. donderdagochtend i.v.m. kerkschoonmaak 
Kerk open:   zaterdag 12.00-16.00 u. 
 

http://www.eusebiusparochie.nl/

	Vredesritus

