
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 mei 2021 

HH Martelaren van Gorcum 
Amsterdam Watergraafsmeer 

Woord en Communieviering 
 

Zondag 10.30uur 
 

Voorganger: Ari van Buuren en Frank de Haas 
 

m.m.v. Liturgische Werkgroep 
Martelaren 

 

o.l.v.  
Dirigent / organist / pianist: Godfried Jansen 
Cantores: Liesbeth Wijkhuizen, Elly Molenaar 

Ben Steggerda en 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, 

die 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 
Aanhef 

t. H. Oosterhuis / m. T. Löwenthal 

 

Onstilbare tonen, 

Zwijgende woorden 

Mogen hier klinken. 

De mond die ze zingt, 

Het hart dat ontvangt 

Zij gezegend. 

 

Zoals een landschap 

Meer ruimte is 

Dan te zien is 

En zoenen meer zijn 

Dan de perfecte vorm 

Van de lippen 

 

Zo roepen wij uit wirwar 

Tevoorschijn een weg, 

Een lichtgestalte uit dromen 

En schaduw van dood. 

 

Zo wordt van aarde tot hemel 

Gij onze enige ware. 

 

 

 

 

 

Woord van Welkom 
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Kyrie 
Klein kyrie en –gloria 

IN DEN BEGINNE HET WOORD 

t. H. Oosterhuis / m. L. Löwenthal 

 
Koor: 

In den beginne het woord 

roeping opdracht en zegen. 

In den beginne het licht – 

licht erbarm u, woord ontferm u, 

kom bevrijden. 

 
Allen: 

Ere zij U daar in de hoge, 

hier in ons midden. 

Kome vrede op aarde. 

Kome uw woord bij ons aan. 

Uw woord dat de eeuwen voorziet, 

onze dagen behoedt, 

het kome geladen met kracht 

als de opgaande zon. 

 

 

Gebed 
 

 

Dienst van het woord 
 

1ste Lezing 
Uit de Handelingen van de apostelen 1, 1-11 
 

(Ten aanschouwen van hen werd Hij omhooggeheven.) 
 

1 Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven 

over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag, 
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2 waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen 

die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, 

en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. 

3 Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen 

dat Hij in leven was. 

Hij verscheen hun gedurende veertig dagen 

en sprak met hen over het Rijk Gods. 

4 Terwijl Hij met hen at 

beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, 

maar de belofte van de Vader af te wachten 

die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: 

5 , Johannes doopte met water, 

maar gij zult over enkele dagen 

gedoopt worden met de heilige Geest.” 

6 Terwijl zij eens bijeengekomen waren 

stelden zij Hem de vraag: 

,,Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” 

7 Maar Hij gaf hun ten antwoord: 

,,Het komt u niet toe dag en uur te kennen 

die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. 

8 , Maar gij zult kracht ontvangen 

van de heilige Geest die over u komt, 

om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, 

in geheel Judea en Samaria 

en tot het einde der aarde.” 

9 Na deze woorden 

werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven 

en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 

10 Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, 

stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: 

11 , Mannen van Galilea, 

Wat staat ge naar de hemel te kijken? 

, Deze Jezus 

die van u is weggenomen naar de hemel 

zal op dezelfde wijze wederkeren 
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• als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.” 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 

 

 

Tussenzang 
Gij zijt voorbijgegaan 

t. H. Oosterhuis / m. Jean Tabourout (1520-1595) 

 

1. Gij zijt voorbijgegaan, 

een licht spoor in de nacht. 

De vonken van uw naam 

zijn ogen in ons hart. 

In flarden hangt uw woord 

om onze wereld heen, 

wij leven in u voort, 

wij zijn met u bekleed. 

 

2. Gij zijt voorbijgegaan, 

een voetspoor in de zee. 

Gij zijt te ver gegaan, 

gij zijt een mens te veel 

Gij zijt voorgoed, gij zijt 

verborgen in uw God. 

Geen stilte spreekt u uit, 

ondenkbaar is uw dood. 

 

3. Gij zijt voorbijgegaan, 

een vreemd bekend gezicht, 

een stuk van ons bestaan, 

een vriend, een spoor van licht. 

Uw licht is in mijn bloed, 

mijn lichaam is uw dag, 

ik hoop u tegemoet 

zolang ik leven mag. 
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Evangelie                  allen staan 
Uit het evangelie volgens Marcus 16, 15-20 

 

Hij werd ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van 

God  

 

15 In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, 

sprak hij tot hen: 

“Gaat uit over de hele wereld 

en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. 

16 Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden, 

maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. 

17 En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: 

in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, 

nieuwe talen spreken, 

18 slangen opnemen; 

zelfs als ze dodelijk vergif drinken 

zal het hun geen kwaad doen; 

en als ze aan zieken de handen opleggen 

zullen dezen genezen zijn.” 

19 Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, 

werd Hij ten hemel opgenomen 

en Hij zit aan de rechterhand van God. 

20 Maar zij trokken uit om overal te prediken, 

en de Heer werkte met hen mee, 

en schonk kracht aan hun woord 

• door de tekenen die het vergezelden. 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 

 

 

 

Overweging 
 

 

Moment van Stilte 
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Geloofsbelijdenis               allen staan 
Leggen we samen getuigenis af van ons geloof in een God 

die voor iedereen Vader wil zijn. 

 

Ik geloof  

dat Gij de Schepper zijt van alle leven. 

 

Ik geloof dat Gij zoveel liefde hebt voor de mens, 

dat Gij met geen dood genoegen neemt. 

 

Ik geloof dat Gij de mens opnieuw geboren laat worden 

en door het duister heen 

in het licht brengt. 

 

Ik geloof dat Gij ons geschonken hebt aan elkaar: 

om elkaar te behoeden, 

elkaar te beschermen 

en tot vrede te brengen. 

 

Ik geloof  

dat Gij door mensen heel menselijk 

tot ons wilt komen. 

 

Dat Gij ons telkens weer doet herboren worden 

en de hoop in ons doet groeien, 

dat de dag van vrede komt 

waarop er geen verdriet meer zal zijn, 

geen dood, oorlog of geweld. 

Ik geloof in de voltooiing van de wereld 

wanneer wij allen in liefde zullen samenleven. 

Amen. 

 

 

Voorbeden 
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Meditatief muzikaal moment 
 

 

Dienst van de Tafel 
 

 

Communiegebed 
 

Op deze Hemelvaartsdag groeten wij elkaar extra met de groet: 

verheft uw hart! 

 

Wij zijn met ons hart bij de Heer! 

 

God, U hebt Uw zoon verhoogd en opgenomen in de hemelse 

gewesten. Laat al uw liefde over heel de aarde tot bloei en 

voltooiing komen. Uw liefde was present in Jezus op aarde, op 

een klein stukje aarde. Maar nu geloven, nu weten wij Hem 

onzichtbaar alom tegenwoordig. 

 

Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 

 

Laat ons zoals de eerste leerlingen van Jezus en alle leerlingen na 

hen – laat ook òns telkens leren wachten op de kracht van uw 

Geest. 

 

Mogen wij uw getuigen en uw Lichaam op aarde zijn. 

 

U laat ons niet verweesd. Voed ons met het ‘panis angelicus’, het 

hemelse Brood, in de eucharistie geheiligd. 

 

Laten wij U niet verlaten. 

 

Mogen wij als Uw mensen delen in de verheerlijking door Hem, 

die ons is voorgegaan. 
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Hij bidt met ons mee, Hij bidt in ons en door ons heen, als wij 

zeggen: 

 

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 
 

 

 

 

Communie 
 

 

 

 

Na de communie is er een moment van stilte 
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Communielied 
Gij die ons in dit leven hebt geroepen 

t. H. Oosterhuis / m. B. Huijbers 

 

Gij die ons in dit leven hebt geroepen. 

 

Doe ons toebehoren aan elkaar. 

Dat wij niet onvindbaar zijn, 

dicht, doelloos, dood, in schijn gevangen. 

Gij die ons in dit leven hebt geroepen. 

 

Dat wij naar wegen zoeken om elkaar van dienst te zijn, 

dat wij recht doen wedervaren onze naasten. 

Gij die ons in dit leven hebt geroepen. 

 

Dat wij niet losgeslagen leven, buiten uw bereik. 

Bescherm ons tegen onszelf. 

Stel ons aansprakelijk voor de mensen. 

 

Dat wij volharden in aandacht. 

Dat ons niet begeeft de kracht tot liefde. 

Doe ons afgekeerd zijn van geweld. 

Gij die ons in dit leven hebt geroepen. 

 

Dat meedogendheid en wijsheid in ons midden groeien zal. 

Doe ons ervaren de zegen van uw woord. 

Dat meedogendheid en wijsheid in ons midden groeien zal. 

Doe ons ervaren de zegen van uw woord. 

 
 

 

Slotgebed 
 

 

 

11 

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. 

 
Voorzang: 

Zegene u de levende en almachtige God, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

 
Cantores: 

Amen, amen, amen 
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Slotlied                 allen staan 
De Geest des Heren 

t. H. Oosterhuis / m. B. Huijbers 

 

1. De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid 

De Geest van God bezielt 

die koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield, 

maakt één wat is verdeeld. 
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2. Wij zijn in Hem gedoopt. 

Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar Hij komt, 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 

 

3. De Geest die ons bewoont, 

verzucht en smeekt naar God, 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Aanstaande zondag 16 mei gaat pater Marianus samen met Janneke 

de Bruin voor in de eucharistie. Het Dames en Herenkoor “Jubilemus 

Domino” zal deze viering muzikaal begeleiden onder leiding van 

Catharina Bonsel en op orgel Wim Stegeman. Cantores zijn 

Catharina Bonsel, Anja Meiborg, Jos Bakker en André Gigenpak. 
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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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