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Van harte welkom om deze eucharistie te vieren! 
Welcome to celebrate this eucharistic! 

 

 
 
 
 
 
 

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

       Eerst collecte           Goede doelen 

               
  Onderhoud kerk en pastoraat        Buurtpastoraat 
  
 
 
 
 
 
Celebrant:  Pastoor Tuan T. Nguyen 
Lector:  Yadelys Rodriguez 
Cantor:  Cathalijne Noest 
Organist:  Marcus Bergink 
Misdienaars: van de St. Martinuskerk 
Koster:  Bert Gitsels 
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OPENINGSRITUS 
 

Intredelied: Nu zijt wellekome (GvL 508) 
1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer. Gij komt van alzo hoge, 

van alzo veer. Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis. 
 

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij daarmeed’  
ook onze leisen beginnen vrij. Jezus is geboren op de heilige 
kerstnacht, van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht. 
Kyrieleis. 
 

 

3. D’Herders op den velde hoorden een nieuw lied. 
Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
Gaat aan geender straten en gij zult hem vinden klaar; 
Beth’lem is de stede, daar ’t is geschied voorwaar. Kyrieleis. 
 

 

4. D’heilige drie Koon’gen uit zo verre land, zij zochten onze 
Here met offerhand. Z’offerden ootmoedelijk myr’ wierook 
ende goud t’eren van den Kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 

 

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, en u, 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. 
 

 



       3  

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;  
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: Num. 6, 22-27  
Uit het boek Numeri.  
 

De Heer sprak tot Mozes: "Zeg aan Aäron en zijn zonen: Als gij de 
Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: Moge de Heer u 
zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over 
u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren 
en u vrede schenken! Als zij zo mijn naam over de Israëlieten 
uitspreken, zal Ik hen zegenen." 
Woord van de Heer.   -  Allen: Wij danken God. 
 

Antwoordpsalm: Psalm 67 II (GvL) 
Refrein:  God, wees ons barmhartig en zegen ons. 
 

1. God, wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons  
het licht van uw aanschijn; Opdat men op aarde  
uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil. Refr. 

 

2. Laat alle naties van vreugde juichen omdat Gij de volken 
rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. Refr. 
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3. Geef dat de volken U eren, o God, dat alle volken U eren. 
God geve ons zo zijn zegen dat heel de aarde Hem vreest. R. 

 

Tweede lezing: Gal., 4, 4-7  
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten.  
 

Broeders en zusters,  
Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn eigen Zoon, 
geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om ons, slaven van 
de wet, vrij te maken zodat wij de rang kregen van zonen. En opdat 
ge zonen zijt heeft God de Geest van zijn Zoon, die “Abba, Vader!” 
roept, in ons hart gezonden. Gij zijt dus niet langer slaaf maar zoon 
en als zoon ook erfgenaam en wel door toedoen van God.  
Woord van de Heer.   -  Allen: Wij danken God. 
 

Alleluia (OvG 93) 
Ref. Alleluia, alleluia. 
 

  Op velerlei wijzen heeft God tot onze vaderen  
gesproken door de profeten;  
op het einde der tijden  
heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon.   Refr. 

 

Evangelie: Lc. 2, 16-21  
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.  
Allen: Lof zij U, Christus. 
 

In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem en vonden Maria 
en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit 
gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd 
was. Allen die het hoorden, stonden verwonderd over hetgeen de 
herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar 
hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug, terwijl  
zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien 
hadden; het was juist zoals hun gezegd was. Toen de acht dagen 
voorbij waren en men het kind moest besnijden, ontving het de 
naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd voordat het in de 
moederschoot werd ontvangen. 
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 2: 16-21) 
So they went with haste and found Mary and Joseph, and the child 
lying in the manger. When they saw this, they made known what 
had been told them about this child; and all who heard it were 
amazed at what the shepherds told them. But Mary treasured all 
these words and pondered them in her heart. The shepherds 
returned, glorifying and praising God for all they had heard and 
seen, as it had been told them. After eight days had passed, it was 
time to circumcise the child; and he was called Jesus, the name given 
by the angel before he was conceived in the womb. 
 

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.  
Amen 
 

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

 

VIERING VAN DE EUCHARISTIE 
 

Collecte: U kunt ook digitaal doneren met behulp van QR codes  
       (zie pagina 1) en de donatie-zuil in de hal achterin de kerk. 
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Offerandelied: Eer zij God in deze dagen (GvL 436) 
1. Eer zij God in deze dagen, eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 

 

2. Eer zij God, die onze Vader en die onze Koning is. 
Eer zij God, die op de aarde naar ons toegekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 

 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 

 
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 (gezongen 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.  
En nu vandaag verheerlijken wij U omwille van hoogfeest van de heilige 
Maagd Maria, die, overschaduwd door de heilige Geest, uw Woord 
ontvangen heeft en in haar schoot gedragen; zij heeft de luister van 
haar maagdelijkheid bewaard, het levenslicht heeft zij geschonken aan 
Hem die wordt genoemd het "licht der wereld", Jezus Christus, onze 
Heer.  
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Door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van U spreken, 
huiverend U aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze 
stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U - en dat ook onze hulde 
wordt gehoord als voor uw troon dit lied wordt aangeheven:  
 

(Gvl 291)  
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. 
 

(GvL 304) 
Allen:  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.  
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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 
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. 
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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. 
 

Communielied: Danklied van Maria (GvL 155) 
Refr: Mijn vreugde zing ik uit: God is mijn Redder. 
 

1.  Van deze dag af zullen eeuw na eeuw 
de mensen mij gelukkig prijzen. 

 

2.  Hij heeft met mij gehandeld naar zijn grootheid, 
de Machtige, geheiligd zij zijn Naam. 

 

3.  En zijn barmhartigheid wordt steeds ervaren, 
wanneer de mens eerbiedig naar Hem opziet. 

 

Gebed na de communie 
SLOTRITUS 

Mededelingen 
 

Zegen en wegzending (GvL 344) 
P: De Levende zegene en behoede u. De Levende doe  

zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. 
 De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede. 
Allen: Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw 

aangezicht en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw 
aangezicht en geef ons vrede 

 

P.  Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
A:  Amen. 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
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Slotlied: God groet u zuivere bloeme (GvL 445) 
1.  God groet u, zuiv’re bloeme Maria, maged fijn - 
 Gedoog dat ik u roeme: lof moet u altijd zijn! 
 Als gij niet waart geboren, o reine Maged  vrij, 
 Wij waren allen verloren; aan u beveel ik mij! 
 

2. Maria, lelie reine, gij zijt mijn toeverlaat, 
 Zoals een klaar fonteine, die nimmer stille staat, 
 Zo geeft gij ons genade en staat uw dienaars bij: 
 Och, sta mij toch te stade; aan u beveel ik mij!. 
 

3.  O roosken zonder doren, o violette zoet. 
 O bloemken blauw in ‘t koren, weest mij u kinde goed! 
 Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij: 
 Och, weest mij toch genadig; aan u beveel ik mij! 
 

 
 
 

Gezegend en gelukkig 2023 
toegewenst! 
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Van harte welkom in de volgende eucharistievieringen 

in het nieuwe jaar in de St. Martinuskerk: 
 
Zondag   8 januari - Openbaring vd Heer-Drie Koningen om 11.30 u. 
Zondag  15 januari  - 2e zondag door het jaar -         om 11.30 u. 
 
 
Alle bovenstaande vieringen zijn via de livestream mee te vieren: 

www.eusebiusparochie.nl  
 

 
Doordeweeks Eucharistieviering in de St. Martinuskerk:  

 

Dinsdag      9.00 u.  
Zaterdag   12.00 u.  
 

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

 
 

http://www.eusebiusparochie.nl/

	Vredesritus

