
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 mei 2021 

HH Martelaren van Gorcum 
Amsterdam Watergraafsmeer 

Woord en Communieviering 
 

Zondag 10.30uur 
 

Voorgangers: Frans Woortmeijer en Frank de Haas 
 

m.m.v. Liturgische Werkgroep 
Martelaren 

 

o.l.v.  
Dirigent / organist / pianist: Godfried Jansen 
Cantores: Hanneke van Vlieten, Elly Molenaar 

Kees Disch 
 

Geachte kerkbezoeker van de H.H. Martelaren van Gorcum. 
 

Privacyregeling Martelaren van Gorcum kerk livestream 
 

Er worden beeld- en geluidsopnamen van deze kerkdienst gemaakt, 

welke publiekelijk te zien zijn op YouTube. De camera staat gericht 

op de mensen die zich bij het altaar en de spreekgestoeltes bevinden. 

Met deelname aan onze kerkdienst geeft u toestemming aan de 

parochie dat er mogelijk opnames van u worden gemaakt als u zich in 

de hiervoor genoemde gebieden begeeft. Er worden geen herkenbare 

opnames gemaakt tijdens de communie-uitreiking.  
 

Tevens vanwege de covid-19 maatregelen die wij moeten hanteren 

binnen het bisdom Haarlem verzoeken wij u met klem tijdens de 

vieringen de in het liturgieboekje afgedrukte teksten van de liederen 

deze niet mee te zingen, deze worden door de cantors gezongen. 

Dank u voor het begrip. 
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Openingslied                allen staan 
Hoor, maar ik kan niet horen 

HOOR, ISRAËL 

t. H. Oosterhuis / m. A. Oomen 
 

1. Hoor maar ik kan niet horen. 

Mijn oren dicht gestopt. 

Mijn adem opgekropt. 

Mijn hart van leegte zwaar. 

Ik ben nog niet geboren. 

Ik ben niet ik. Niet waar. 
 

2. Hoor. Maar ik wil niet horen. 

Zou ik uw woord verstaan, 

ik moest uw wegen gaan, 

U volgen hier en nu. 

Ik durf niet zijn geboren 

en leven toe naar U. 

 

3. Hoor, roept Gij in mijn oren 

en jaagt mijn angst uiteen. 

O stem door merg en been 

verwek mij uit het graf, 

uw mens opnieuw geboren. 

O toekomst, laat niet af. 

 

Woord van Welkom 
 

Kyriegebed 
Bidden we samen: 
 

Goede God, maak ons gevoelig voor uw aanwezigheid in  

het woord dat tot ons komt, dat ons zegt dat U onze Vader bent. 

 

Dank u, Alom aanwezige. 
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Vergeef ons als we daar te weinig bij stil staan. 
 

Goede God, U die liefde bent, geef ons  

inzicht in wat van ons gevraagd wordt:  

begaan te zijn met de mens naast ons, 

betrouwbaar voor wie bij ons aanklopt. 
 

Vergeef ons als we te weinig het leven delen. 
 

Goede God, wij danken U voor Jezus, die weldoende  

rondging, en trouw was tot in de dood, 

maar zijn leven ging door. 

Hij blijft ons voorgaan als een lichtend voorbeeld. 
 

Vergeef ons als we zijn voorbeeld te weinig navolgen. 
 

Goede God, groter dan ons hart, wil ons aanvaarden zoals we zijn, 

Help ons op het pad van ons leven, 

vergeef ons waar we tekort schieten, 

maak dat wij elkaar vergeven,  

omwille van Jezus, onze Heer en Broeder voor altijd.  

Amen 
 

 

Gebed 
 

 

Dienst van het woord 
 

1ste Lezing 
Uit de Handelingen van de apostelen 9, 26-31 

26 Toen Saulus terug was in Jeruzalem 

wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen, 

maar die waren bang voor hem omdat ze niet geloofden 

dat ook hij een leerling was geworden 

27 Barnabas nam hem echter onder zijn hoede 

en bracht hem naar de apostelen, 
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aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, 

dat hij met hem had gesproken en dat hij in Damascus 

vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. 

28 Saulus liep nu openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond 

en verkondigde vrijmoedig de naam van de Heer. 

29 Hij ging in debat met de Griekstalige Joden, 

maar die beraamden een aanslag op zijn leven. 

30 Toen de broeders dat te weten kwamen, 

brachten ze hem naar Caesarea 

en stuurden hem van daar naar Tarsus. 

31 In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede 

en kwam tot bloei. 

De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, 

en dankzij de bijstand van de heilige Geest 

nam hun aantal steeds meer toe. 

Zo spreekt de Heer. – Wij danken God. 
 

 

 

Tussenzang 
 De Heer heeft mij gezien 

t. H. Oosterhuis / m. B. Huijbers 

 

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 

Zo komt Hij steeds met stille overmacht 

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

 

2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 

Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 

De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 

plant als een boom in ons zijn eigen leven, 

wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 

en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 

5 

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 

zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 

zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 

 

Evangelie                  allen staan 
Uit het evangelie volgens Johannes 15, 1-8 

 

Jezus zei tot zijn leerlingen: 

1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. 

2 Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, 

snoeit Hij die weg. 

En als een rank wel vrucht draagt,  

snoeit Hij die bij,  

zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. 

3 Jullie zijn al gezuiverd 

door het woord dat Ik jullie verkondigd heb. 

4 Laten we met elkaar verbonden blijven, 

jullie en Ik, 

want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, 

maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, 

zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen  

als je niet met Mij verbonden blijft. 

5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. 

Alleen wie met Mij verbonden blijft - zoals Ik met hem –  

draagt rijkelijk vrucht, 

want los van Mij kunnen jullie niets. 

6 Wie niet met Mij verbonden blijft, 

wordt weggegooid als een wijnrank: ze verdorren, 

men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, 

waar ze verbranden. 

7 Als jullie met Mij verbonden blijven 
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en mijn woorden in jullie blijven, 

vraag dan wat je wilt, 

en het valt je ten deel. 

8 Mijn Vader wordt verheerlijkt 

wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen. 

Zo spreekt de Heer. – Wij danken God. 

 

Lied na evangelie 
Ik ben de wijnstok 

t. H. Oosterhuis / m. B. Huijbers 

 

1. Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier 

gij zijt de ranken, dus blijft in Mij, 

Ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier. 

Zingt voor de Vader, de wijngaardenier, 

dus blijft in Mij, Ik blijf in u, 

dan vindt Hij vruchten hier. 

 

2. Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; 

Zij moeten branden. Dus blijft in Mij, 

Ik blijf in u, - 't is waarheid wat Ik zeg. 

Zingt voor de Zoon, want zijn woord is uw weg. 

Dus blijft in Mij, Ik blijf in u, 

't Is waarheid wat Ik zeg. 

 

3. Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn; 

Blijft in mijn liefde, zoals Ik in De Vader blijf 

gij zult vol vreugde zijn. 

Bidt om de Geest, om het brood en de wijn, 

En al wat gij de Vader vraagt, 

zal u gegeven zijn. 
 
 

Overweging 
 

Stilte 
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Geloofsbelijdenis               allen staan 
Spreken wij ons geloof uit in God die in ons midden is als Vader, 

Zoon en Geest.  

 

Ik geloof in God, 

niet zichtbaar, niet tastbaar, 

maar toch aanwezig in elke mens. 

 

Ik geloof in Jezus, 

omdat hij hoopvolle Woorden sprak, 

maar ook omdat Hij door lijden, dood en verrijzenis heen, 

Weg, Waarheid en Leven is. 

 

Ik geloof in de Geest, 

Bron van hoop en toekomst voor elke mens 

die met ons op weg gaat 

naar een hoopvolle toekomst  

ook door de moeilijke momenten van het leven. 

 

Ik geloof in de verrijzenis van de mens, 

Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is 

omdat God ons tot nieuw leven roept 

omwille van de liefde die sterker is dan de dood. 

Amen. 

 

 

Voorbeden 
 

Acclamatie 
Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons. 

 

 

Meditatief muzikaal moment 
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Dienst van de Tafel 
 

Tafelgebed 
Bron van leven 

t. W. Simis-Goddijn / m. L. Löwenthal 

 

Voorganger:       Koor: 

gezegend jij       gezegend jij 

die genoemd wordt     die genoemd wordt 

vader moeder       niet-te noemen 

bron van leven       nooit geziene 

bron van horen      diep vermoede 

bron van zien       god in mensen 

 

Gezegend jij die genoemd wordt 

liefde vriendschap troostende arm dragende hand kussende monde 

 

Koor: 

gezegend jij 

die gekend bent 

mensen namen 

gegrift in jou 

zegt te heten 

ik-zal-er-zijn 

 

gezegend jij die gekend bent en gezien wordt 

in die mens lang geleden Jezus Messias. 

 

Koor:         Voorganger: 

hij die weet van      die geslagen 

mensen eenzaam      als zovelen 

kleingeslagen       de dood inging 

en ontworteld       werd als geen ander 

opgejaagden       mens der mensen 

gezichten zonder naam    god nabij 
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hij die wil zijn       kneed ons samen 

gebroken brood      nu nog zoekende 

uitgedeeld om       tastende mensen 

één te zijn        als graankorrels 

breek ons open      verzameld 

maak ons heel       tot brood 

 

Koor: 

wees kracht in ons 

adem ons 

wees licht in ons 

doe ons gaan 

op de weg van 

gebroken brood 

 

schrijf vrijheid in mensen die gaan 

hand in een hand arm om elkaar een naam gezegd vrede nabij 

 

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. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen.  
 
 

Vredeswens 
Om het goede te vernietigen zijn maar enkele seconden nodig. 

Maar het werken aan broederlijkheid en vrede is een langdurig en  
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traag proces, een weg die met vallen en opstaan en met de nodige 

creativiteit bewandeld moet worden. De heilige Franciscus zei al: 

Met je mond verkondig je de vrede, zorg dat die vrede nog in 

hogere mate leeft in je hart. Laat je vredige gezindheid en 

zachtmoedigheid  voor allen een uitdaging zijn tot vrede-

lievendheid en welwillende verdraagzaamheid. De cantores delen 

nu de vrede van de Heer met ons allen. 

 

Vredelied 
Vrede voor jou 

t. H. Oosterhuis / m. Tom Löwenthal 

 

Vrede voor jou  Vrede voor jou 

Vrede voor jou 

Vrede voor jou  Vrede voor jou 

Vrede voor jou 

 

 

Communie 
 

 

Na de communie is er een moment van stilte 
 

 

Communielied 
Dit ene weten wij 

t. Henriëtte Roland Holst / m. Mariëtte Harinck 

 

Dit ene weten wij en aan dit één 

houden wij ons vast in de duistere uren: 

er is een woord dat eeuwiglijk zal duren 

en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.  3x 
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Slotgebed 
God, u die groter bent dan ons hart,  

wij danken U voor de Wijnstok, Jezus, uw Zoon. 

Geef dat wij met Hem verbonden blijven  

en vruchten voortbrengen van gerechtigheid en liefde. 

Dan zal onze aarde mooier worden, 

leefbaarder,  

mensvriendelijker, 

kindvriendelijker. 

Dan zal uw Rijk komen 

op aarde zoals in de hemel. 

Amen 

 

 

Mededelingen 
 
 

Wegzending 
 

 

Zegen 
De levende zegene u 

t. Numeri 6, 24-27 / m. G. Bremer / S. Groot 

 
Voorzang: 

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. 

 
Cantores 

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. 
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Voorzang: 

Zegene u de levende en almachtige God, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

 
Cantores: 

Amen, amen, amen 
 

 

Collecte bij de uitgang van de kerk 
 
 

Slotlied                 allen staan 
Als God ons thuis brengt – psalm 126 

t. ‘Vijftig Psalmen’ / m. B. Huijbers 

 

Koor:  Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. 
 

Koor:  Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 

dan zegt de wereld: ,,hun God doet wonderen”. 

Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 

Gij onze vreugde. 

 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. 

 

Koor:  Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 

zoals rivieren in de woestijn 

die, als het de regen valt, opnieuw gaan stromen. 

 

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 

Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 

Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
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Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de viering is er in de koffiebeuk een nazit.  
U ben van harte uitgenodigd de viering na te bespreken. 
 

 

 

 

 

Volgende week zondag 9 mei gaan Ari van Buuren en Janneke de 

Bruin voor in Woord en Communie. 

Meerklank zal deze viering met zang onder leiding van Jan Paul van 

Spaendonk dirigent/pianist en Tom de Vries drum begeleiden. 
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Meditatie 
 
 
 

De wijnstok en de ranken. 
Het is een mooi beeld 

van verbondenheid met God en met de mensen. 
 

Verbondenheid met anderen is levensnoodzakelijk. 
Het vermeerdert je draagkracht 

en maakt je weerbaarheid groter. 
Afgesneden zijn, 

aan de kant gezet worden, 
doet pijn. 

Het verdort het leven. 
Een mens heeft telkens nieuw levenssap nodig. 

 
De wijnstok is een wonder van vitaliteit, 

van onuitputtelijke levenskracht. 
De wijnstok dient nergens anders voor 
dan om vruchtbaar te zijn in de ranken. 

Jezus is de ware Wijnstok. 
Door zijn levenskracht mogen wij, 
als levende ranken, vrucht dragen. 

 
Vrucht dragen is echter geen synoniem 

van succes, prestatie of efficiëntie. 
Die woorden vinden we niet in het evangelie. 

De vruchten waaraan Jezus denkt 
kunnen enkel vruchten zijn 

van liefde, dienstbaarheid en eenheid. 
In geloof zijn we verbonden met Jezus en met de Vader, 

in liefde zijn we verbonden met onze medemensen. 
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Contact met de pastor voor gesprek of vieringen  

Wanneer u een gesprek wilt met onze pastor Pater Marianus, kunt u 

hem bereiken op 020-6653830 of via de mail: 

pastor@hofkerk.amsterdam.  

Pater Marianus houdt spreekuur op de pastorie, vrijdags van 10.30 – 

11.30 uur.  

 

Contact met de parochie via website en nieuwsbrief  

Het laatste nieuws over Parochie en Kerk vindt u op onze website  

http://hofkerk.amsterdam/. Ook informeren wij u graag via onze twee 

wekelijkse email nieuwsbrief. Als u deze nog niet ontvangt, kunt u 

zich hiervoor eenvoudig opgeven via de knop op de homepage van de 

website (aan de rechterkant).  

 

Mogelijkheden voor zaalhuur  

Heeft u ruimte nodig voor een activiteit met uw familie of uw bedrijf, 

dan kunt u één van de zalen in onze pastorie huren. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met secretariaat@hofkerk.amsterdam 

 

Collectes en activiteiten  

Voor bijdragen aan de collecte en activiteiten is het richtbedrag 

minimaal Euro 5 per activiteit. Voor de kerkbalans hopen wij een 

bijdrage van minimaal Euro 10 per maand per volwassene. Voor 

machtigingen en periodieke schenkingen kunt u contact opnemen via 

secretariaat@hofkerk.amsterdam. Uw bijdrage kunt u overmaken op 

het banknummer van de parochie HH Martelaren van Gorcum, IBAN 

NL13 INGB 0000 1225 88. Betalingen aan de parochie zijn voor u 

fiscaal aftrekbaar. Alvast dank voor uw bijdrage. 
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