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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            Solidaridad 
  
 
 
 
 
Celebrant:  Pastor A. Lurvink 
Lector:  Christiaan de Roo 
Cantor:  Marius van den Brul 
Organist:  Sietske Bonn 
Misdienaars: van de St. Martinuskerk 
Koster:  William Fikiri 
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OPENINGSRITUS 
 

Intredelied: Wij treden biddend in uw licht (GvL 558) 
1. Wij treden biddend in uw licht, op U is onze hoop gericht, 
    die alles wat op aarde leeft te allen tijd uw liefde geeft. 
 

2. God, Vader die van eeuwigheid, het heil der mensen hebt bereid; 
    Geef dat uw alvermogend Woord in groot vertrouwen wordt        
    aanhoord. 
 

3. God, Zoon, die door uw offerdood de deur naar ‘t leven weer     
    ontsloot; 
    Wij vragen dringend altijd weer: Bewaar ons in uw liefde, Heer. 
 

4. God, goede Geest van heiligheid, Die ieder mens in liefde leidt; 
    Breng allen samen en bewerk de eenheid van de christenkerk. 
 

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 (Missa 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 Patris. Qui tollis peccata 
mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecia-
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tionem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
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 
Eerste lezing: Jes., 58, 7-10  
Uit de Profeet Jesaja  
 

Dit zegt de Heer: "Deelt uw brood met de hongerigen, neem de 
dakloze zwervers op in uw huis, kleed de naakten die gij ziet, en keer 
u niet af van uw medemensen. Dan zal uw licht stralen als de 
dageraad, uw genezing zal voorspoedig zijn; uw gerechtigheid zal 
voor u uitgaan, de glorie van de Heer u op de voet volgen.  
Wanneer gij dan tot de Heer bidt, zal Hij u verhoren, wanneer gij dan 
tot Hem roept, zal Hij antwoorden: "Hier ben Ik!" Wanneer gij uit uw 
midden de onderdrukking verwijdert en de dreigende vingers en de 
kwaadsprekerij, wanneer gij uw hart voor de hongerige opent en de 
mistroostige verzadigt, dan straalt uw licht in de duisternis, dan 
wordt uw nacht als de middag." Zo spreekt de almachtige Heer.  
  

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

Antwoordpsalm: Psalm 119III  
Refr: Uw woord is een lamp voor mijn voeten,  

een licht op mijn pad. 
 

1. Uw woord, Heer, blijft voor eeuwig gelden,  
het staat in de hemel vast.    Refr. 

 

2. Van geslacht tot geslacht duurt uw trouw,  
als de aarde die gij hebt gegrond.   Refr. 

 

Tweede lezing: 1 Kor., 2, 1-5  
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Korinthe.  
 

Broeders en zusters,  
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Toen ik u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat 
niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij 
voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van 
Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien voelde ik mij toen zwak, 
nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde, had niets te 
danken aan de overredingskracht van de "wijsheid", maar het 
getuigde van de kracht van de Geest: uw geloof moest niet steunen 
op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God.  
 

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

Alleluia (GvL 257) 
Ref. Alleluia, alleluia. 
 

  Uw woorden, Heer, zijn geest en leven  
Gij hebt woorden van eeuwig leven.         Refr. 
 

Evangelie: Mt., 5, 13-16  
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Matteüs  
 

Allen: Lof zij U, Christus. 
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Gij zijt het zout der aarde. 
Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal men dan zouten? 
Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de 
mensen vertrapt te worden.  
Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze 
boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om 
ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de 
standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn Zo moet ook 
uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede 
werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.” 
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. 
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(Gospel Reading – Matthew 5:13-16 
Jesus said to his disciples: ‘You are the salt of the earth. But if salt 
becomes tasteless, what can make it salty again? It is good for 
nothing, and can only be thrown out to be trampled underfoot by 
men. 
‘You are the light of the world. A city built on a hill-top cannot be 
hidden. No one lights a lamp to put it under a tub; they put it on the 
lamp-stand where it shines for everyone in the house. In the same 
way your light must shine in the sight of men, so that, seeing your 
good works, they may give the praise to your Father in heaven.’) 
 

Homilie 
 

Geloofsbelijdenis 
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 
Allen:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

VIERING VAN DE EUCHARISTIE 
 

Collecte: U kunt ook digitaal doneren met behulp van de QR codes  
       (zie pagina 1) en de donatie-zuil in de hal achterin de kerk. 
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Offerandelied: Zo vriendelijk en veilig als het licht (GvL 570) 
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 zoals een mantel om mij heen geslagen, 
 zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
 ik roep zijn Naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
 dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
 Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
 waakt over mij en over al mijn gangen? 
 Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
 om, als ik val, mij telkens op te vangen? 
 Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
 Ik moet in lief en leed naar U verlangen.  
 

3. Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
 dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
 Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
 wil al uw liefde aan uw mens besteden. 
 Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft - 
 Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

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.  
Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat; Gij hebt tijden en 
seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw beeld. Heel uw 
wonderlijke schepping hebt Gij aan hem onderworpen: in uw Naam 
mag hij over alles heersen en U altijd prijzen om het werk van uw 
handen, door Christus, onze Heer.  
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U en 
zingen vol vreugde: 
 

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. 

 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons 
tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, 
uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons 
allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 
Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en 
dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om Hem. 
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed 
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 
in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 
ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn 
Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
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Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn 
leerlingen en zei: 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, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 
Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 
vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 
Geest en breng ons elkaar nabij. 
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de 
hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze 
bisschop Willem, en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt 
aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een 
bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door 
de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de 
maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, 
martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die 
op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw 
barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze 
dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
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 
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 
 

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… 
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: U kennen, uit en tot U leven  
U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin, en einde zijt, der wereld zin! 
 

Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood. 
 

O, Christus, ons van God gegeven, Gij zijt tot alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. 
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Gebed na de communie 
 

SLOTRITUS 
Mededelingen 
 

Zegen en wegzending 
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: Vernieuw Gij mij (GvL 538) 
1.   Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
 God, laat mij voor uw aangezicht, 
 geheel van U vervuld en rein, 
 naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

2.   Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
 een geest van licht, zo klaar als Gij; 
 dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
 en ga de weg die U behaagt. 
 

3.   Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
 dan kan ik veilig verder gaan, 
 tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
 van aangezicht tot aangezicht. 
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Van harte welkom in de volgende eucharistievieringen 
in St. Martinuskerk: 

 
Zondag  12 februari - 6e zondag door het jaar -  om 11.30 u. 
Zondag  19 februari - 7e zondag door het jaar -  om 11.30 u. 
Zondag  26 februari - 8e 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. met Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament  
            en biechtgelegenheid tot 13.30 u. 
 

Mariakapel open:  van maandag t/m zaterdag van 9.00-17.00 u. 
     m.u.v. donderdagochtend  
     i.v.m. schoonmaakkerk  
 

 

http://www.eusebiusparochie.nl/
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