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Van harte welkom in deze eucharistieviering! 
 

Welcome in this Eucharistic celebration! 
 
 

Vredesweek 17 -25 September 
 
 
 

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

      Eerst collecte           Goede doelen 

                                                 
    Kerk en pastoraat                      PCI  
  
 
 
 
 
 
Celebrant:  Pastoor Tuan T. Nguyen 
Lector:  Mickey Vuylsteke 
Cantor: Tista Bobbink 
Organist:  Sietske Bonn 
Misdienaars: van de St. Martinuskerk 
Koster:  Rosario Laguna-Mestanza 
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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 221) 
Heer, ontferm U. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U. 
 

Gloria (GvL 231) 
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;  
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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: Am., 6, 1a . 4-7  
Uit de profeet Amos.  
 

Dit zegt de almachtige Heer: "Wee, de zorgelozen in Sion, de 
zelfverzekerden op Samaria's berg. Zij liggen op ivoren bedden en 
strekken zich uit op hun rustbanken; zij eten de lammeren van de 
kudde op en de kalveren uit de stal. Zij verzinnen maar liederen, bij 
het getokkel van de harp en denken dat hun speeltuig dat van David 
evenaart; zij drinken wijn uit brede schalen en zalven zich met de 
kostelijkste olie, maar om Jozefs ondergang bekreunen zij zich niet.  
Daarom gaan zij als eersten de ballingschap in, en is het gedaan met 
de feesten van hen die daar lui liggen uitgestrekt." 

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

Antwoordpsalm: Psalm 146 (OvG 122) 
Ref:  De Heer zal ik loven mijn leven lang. 
 

1. De Heer doet altijd zijn woord gestand, 
verdrukten verschaft Hij recht. 
De Heer geeft brood aan wie honger heeft, 
gevangenen geeft Hij de vrijheid.   Refr 

 

2. De ogen van blinden opent de Heer, 
gebrokenen richt Hij weer op. 
De Heer bemint de rechtvaardigen, 
de Heer behoedt de ontheemden.   Refr 
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3. De Heer geeft wees en weduwe steun, 
Maar zondaars laat Hij verdwalen. 
De Heer is koning in eeuwigheid, 
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.  Refr. 

 

2e Lezing: 1 Tim., 6, 11-16  
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs  
 

Dierbare,  
Streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, 
zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het 
eeuwige leven. Daartoe zijt gij geroepen, daartoe hebt gij de goede 
belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen.  
Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt, en 
van Christus Jezus die door Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft 
afgelegd: bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de 
verschijning van onze Heer Jezus Christus, die God ons te rechter tijd 
zal doen aanschouwen, Hij, de gelukzalige, de enige heerser, de 
grote koning en de opperste heer, die alleen onsterfelijkheid bezit 
en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien of is 
in staat Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht! Amen.   
Woord van de Heer.   -  Allen: Wij danken God. 
 

Alleluia: (OvG 157) 
Refr: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 Uw woorden, Heer, zijn geest en leven; 
 uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Refr. 
 

Evangelie: Lc., 16, 19-31  
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas  
 

Allen: Lof zij U, Christus. 
 

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën: “Er was eens een rijk man die in 
purper en fijn linnen gekleed ging en iedere dag uitbundig feest 
vierde, terwijl een arme, die Lazarus heette, met zweren overdekt 
voor de poort lag. Hij verlangde er naar zijn honger te stillen met 
wat bij de rijkaard van de tafel viel. Maar er kwamen alleen honden 
die zijn zweren likten.  
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Nu gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen in de schoot 
van Abraham werd gedragen. De rijke stierf ook en kreeg een 
eervolle begrafenis. In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen, 
sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham, en Lazarus in diens 
schoot.  
Toen riep hij uit: Vader Abraham, ontferm u over mij en geef Lazarus 
opdracht de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong 
daarmee te komen verfrissen, want ik word door de vlammen hier 
gefolterd. Maar Abraham antwoordde: Mijn zoon, herinner u hoe gij 
tijdens uw leven uw deel van het goede hebt gekregen en op gelijke 
manier Lazarus het kwade; daarom ondervindt hij nu hier de 
vertroosting, maar wordt gij gefolterd. Daarenboven gaapt er tussen 
ons en u voorgoed een wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid 
bestaat – zelfs als men het zou willen – van hier naar u te gaan noch 
van daar naar ons te komen.  
De rijke zei: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn 
vader wilt sturen, want ik heb nog vijf broers; laat hij hen 
waarschuwen, opdat zij niet eveneens in deze plaats van pijniging 
terecht komen. Maar Abraham sprak: Zij hebben Mozes en de 
profeten; laat ze naar hen luisteren. Maar hij zei: Och neen, vader 
Abraham! Maar als er een uit de doden naar hen toegaat, zullen ze 
zich bekeren. Hij echter sprak tot hem: Als ze naar Mozes en de 
profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden,  
als er iemand uit de doden opstaat.” 
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 16:19-31 
Jesus said to the Pharisees, "There was a rich man who was dressed 
in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day. And 
at his gate lay a poor man named Lazarus, covered with sores, who 
longed to satisfy his hunger with what fell from the rich man's table; 
even the dogs would come and lick his sores. The poor man died and 
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was carried away by the angels to be with Abraham. The rich man 
also died and was buried. In Hades, where he was being tormented, 
he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. He 
called out, 'Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to 
dip the tip of his finger in water and cool my tongue; for I am in 
agony in these flames.' But Abraham said, 'Child, remember that 
during your lifetime you received your good things, and Lazarus in 
like manner evil things; but now he is comforted here, and you are in 
agony. Besides all this, between you and us a great chasm has been 
fixed, so that those who might want to pass from here to you cannot 
do so, and no one can cross from there to us.' He said, 'Then, father, I 
beg you to send him to my father's house -- for I have five brothers -- 
that he may warn them, so that they will not also come into this 
place of torment.' Abraham replied, 'They have Moses and the 
prophets; they should listen to them.' He said, 'No, father Abraham; 
but if someone goes to them from the dead, they will repent.' He said 
to him, 'If they do not listen to Moses and the prophets, neither will 
they be convinced even if someone rises from the dead.'") 
 

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, - 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. 
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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. 
 

Offerandelied: Oculi nostri (OvG 199) 
Oculi nostri ad Dominum Jesum, 
oculi nostri ad Dominum nostrum. 
 

(Onze ogen zijn gericht op de Heer Jezus,  
onze ogen zien op naar onze 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 (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.  
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: 
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(GvL 291) 
Heilige 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. 
 

(GvL 305) 
Allen:   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  
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 331) 
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. 
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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. 
 

Communielied: God Kom Bij Ons (Emmanuel) 
Refrein: God, kom bij ons. Wij verlangen naar U.  

Kom om Uw volk te verlossen. 
Kom in ons midden. Wij hopen op U. 
Breng ons Uw licht en Uw vrede.   

1. Dageraad van een nieuwe dag, 
Morgenster, U verdrijft de nacht. 
Voorbode van een nieuw begin, wij zien naar U uit! 

 

2. Gij levend woord, dat leven brengt, 
Vredevorst, Die ons vrede schenkt,  
enige Zoon Die God ons zendt, wij zien naar U uit! 

 

Gebed na de communie 
 

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: Gij die ons het leven geeft (OvG 214) 
1. Gij die ons het leven geeft, menen met uw zorg omgeeft  
 en wie zich bekeert vergeeft: hoor en aanvaard onze dank. 
 

2. Gij die ons met zon en maan licht geeft in ons aards bestaan, 
met vertrouwen voort doet gaan: hoor en aanvaard onze dank.   
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3. Gij die van de mensen houdt, liefde wekt en lijfsbehoud 
toekomst geeft wie op u bouwt: hoor en aanvaard onze dank. 

 

4. Gij die zegent wie u hoort, ons doet opstaan door uw Woord,  
 in uw Geest het al voltooit: hoor en aanvaard onze dank.  
 
 
 
 
 

Van harte welkom in de volgende eucharistievieringen  
in de H. Martinuskerk: 
 

Zondag      2 oktober    - 27e zondag door het jaar     om 11.30 u. 
Zondag      9 oktober  - 28e zondag door het jaar     om 11.30 u. 
 

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

 

Doordeweekse Eucharistieviering in de H. Martinuskerk:  
 

Dinsdag      9.00 u. 
Zaterdag 1 oktober geen viering i.v.m. bedevaart naar Kevelaer – 

geen vervanger kunnen vinden. 
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/
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