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Hoofdcelebrant Mgr. J. Hendriks, 

concelebranten Pater M. Jehandut svd 

en Pater B. Wooning SVD 

 

m.m.v. het Dames en Herenkoor 
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o.l.v. Catharina Bonsel 

Organist: Bernadette Nijst 

Cantores: Catharina Bonsel, Jos Bakker, 

Anja Meiborg en Andre Gigengack 

 

 

De vaste gezangen tijdens deze viering zijn genomen 

uit Missa VIII, De Angelis 

 

 
Geachte kerkbezoeker, het volgende is voor u van belang, 

 

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 

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

Dank u voor het begrip. 
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De Viering begint met een processie vanuit de sacristie richting 

midden ingang van de kerk en via middenpad naar het altaar toe, 

terwijl het introïtus gezongen wordt: 
 

 

Introitus             allen staan 

Dum clamarem ad Dominum, exaudivit vocem meam, ab his 

qui appropinquant mihi; et humiliavit eos, qui est ante saecula, et 

manet in aeternum; iacta cogitatum tuum in Domino, et ipse te 

enutriet Ps. Exaudi Deus orationem meam, et ne despexeris 

deprecationem meam; intende mihi, et exaudi me 

 

Toen ik riep tot de Heer, heeft Hij mijn stem verhoord tegen 

hen die mij benauwen; en Hij heeft hen vernederd, die is vóór alle 

eeuwen en blijft in eeuwigheid. Werp uw kommer op de Heer, en 

Hijzelf zal u voeden Ps. Verhoor mijn gebed, God, en wend U niet 

af van mijn smeken; schenk mij uw aandacht en verhoor mij 

 

 
Kruisteken en begroeting 

 

Bisschop: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Allen:  Amen.  

 

Bisschop: Vrede zij u 

Allen:  En met uw geest. 

 

P. Bert: Aan het begin van deze Viering, vóórdat hem de 

verantwoordelijkheid als pastoor zal worden toevertrouwd, 

belijdt P. Marianus zijn geloof en legt hij de eed van trouw 

af. 

 

P. Marianus: Ik, pater Marianus Jehandut svd, geloof met vast geloof en 

belijd alle leerstellingen die afzonderlijk en tezamen 

vervat zijn in de geloofsbelijdenis, namelijk: 

Ik geloof in één God de almachtige Vader 

Schepper van hemel en aarde, 
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van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 

En in één Heer, Jezus Christus, 

eniggeboren Zoon van God, 

vóór alle tijden geboren uit de Vader. 

God uit God, licht uit licht, 

ware God uit de ware God. 

Geboren, niet geschapen, 

één in wezen met de Vader, 

en door wie alles geschapen is. 

Hij is voor ons, mensen,  

en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 

Hij heeft het vlees aangenomen  

door de heilige Geest uit de Maagd Maria 

en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, 

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus 

en is begraven.  

Hij is verrezen op de derde dag, 

volgens de Schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel: 

zit aan de rechterhand van de Vader. 

Hij zal wederkomen in heerlijkheid 

om te oordelen levenden en doden 

en aan zijn rijk komt geen einde. 

Ik geloof in de heilige Geest 

die Heer is en het leven geeft 

die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 

die met de Vader en de Zoon 

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 

die gesproken heeft door de profeten. 

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische 

Kerk. 

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 

Ik verwacht de opstanding van de doden 

en het leven van het komend rijk. Amen. 
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Eveneens geloof ik met vast geloof alles wat vervat is in 

het geschreven of overgeleverd woord van God, en wat 

door de Kerk hetzij door een plechtig oordeel hetzij door 

het gewoon en universeel leergezag als van Godswege 

geopenbaard te geloven voorgehouden wordt. 
 

Vast aanvaard ik ook en houd mij aan alle uitspraken en 

elke uitspraak afzonderlijk die met betrekking tot de leer 

over geloof en zeden door haar definitief worden gedaan. 
 

Bovendien aanvaard ik met religieuze volgzaamheid van 

wil en verstand de leerstellingen die hetzij de Paus hetzij 

het Bisschoppencollege naar voren brengen wanneer zij 

hun authentiek leergezag uitoefenen, ook al hebben zij 

niet de bedoeling deze bij definitieve act af te kondigen. 
 

P. Marianus: (Eed van trouw bij de aanvaarding van een ambt uit te 

oefenen in naam van de Kerk) 
 

Ik, pater Marianus Jehandut svd, beloof bij de aanvaarding 

van dit ambt van pastoor dat ik de communio met de 

katholieke Kerk altijd zal bewaren zowel in mijn woorden 

als mijn handelen. 
 

Met grote zorgvuldigheid en trouw zal ik de taken 

vervullen waartoe ik gehouden ben jegens de Kerk, zowel 

de gehele als de particuliere Kerk, waarin ik geroepen ben 

mijn dienstwerk volgens de voorschriften van het recht uit 

te oefenen. 
 

Bij de vervulling van mijn functie die mij in naam van de 

Kerk is toevertrouwd, zal ik het geloofsgoed integraal 

bewaren, getrouw overdragen en uitleggen; ik zal welke 

leerstellingen ook vermijden die hiermee in strijd zijn. 
 

De gemeenschappelijke discipline van de gehele Kerk zal 

ik volgen en bevorderen en de onderhouding van alle 

kerkelijke wetten handhaven,  vooral die welke vervat zijn 
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in het Wetboek van Canoniek Recht. 
 

Met christelijke gehoorzaamheid zal ik mij richten naar 

wat de gewijde herders als authentieke leraren en meesters 

van het geloof verklaren of als bestuurders van de Kerk 

bepalen, en ik zal de diocesane Bisschoppen trouw 

behulpzaam zijn, opdat de apostolische activiteit, uit te 

oefenen in naam en in opdracht van de Kerk, in de 

gemeenschap van de Kerk verricht wordt. 
 

(Met de handen op het Evangelieboek)  

Zo helpe mij God en Gods heilige Evangeliën waarop ik 

mijn handen leg. 
 

P. Bert:  Pater Marianus, Ontvang de sleutel van het huis van God. 

Open deze deur voor de mensen die hier samenkomen om 

God te eren en zijn genade en barmhartigheid af te smeken 

en die hier deelnemen aan de liturgie en de sacramenten 

van de kerk. 
 

P. Marianus: Amen. 

 
de benoemingsbrief zal worden voorgelezen 

 
Woord van Welkom door de bisschop 

 
Kyrie 

Kyrie, eléison.   Heer, ontferm U over ons. 

Kyrie, eléison.   Heer, ontferm U over ons. 

Kyrie, eléison.   Heer, ontferm U over ons. 
 

Christe, eléison.  Christus, ontferm U over ons. 

Christe, eléison.  Christus, ontferm U over ons. 

Christe, eléison.  Christus, ontferm U over ons. 
 

Kyrie, eléison.   Heer, ontferm U over ons. 

Kyrie, eléison.   Heer, ontferm U over ons. 

Kyrie, eléison.   Heer, ontferm U over ons. 
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Bisschop: Moge de almachtige God zich over u ontfermen, 

Uw zonden vergeven en u geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen:  Amen.  
 
Gloria 

Gloria in excelsis Deo.   Eer aan God in den hoge. 

Et in terra pax hominibus   En vrede op aarde aan de mensen 

bonae voluntatis.     die Hij liefheeft. 

Laudamus te.      Wij loven U. 

Benedicimus te.     Wij prijzen U. 

Adoramus te.      Wij aanbidden U. 

Glorificamus te.     Wij verheerlijken U. 

Gratias agimus tibi propter  Wij danken U om uw groote  

magnam gloriam tuam.   heerlijkheid. 

Domine Deus, Rex caelestis,  Heer God, hemelse koning, God  

Deus Pater omnipotens.   almachtige Vader 

Domine Fili unigenite,   Heer, eniggeboren Zoon, 

Iesu Christe.      Jezus Christus. 

Domine Deus, Agnus Dei,  Heer God, Lam Gods, 

Filius Patris.      Zoon van de Vader 

Qui tollis peccata mundi,  Gij die de zonden van de wereld 

miserere nobis.     wegneemt, ontferm U over ons. 

Qui tollis peccata mundi,   Gij die de zonden van de wereld 

suscipe deprecationem nostram. wegneemt, aanvaard ons gebed. 

Qui sedes ad dexteram Patris, Gij die zit aan de rechterhand  

miserere nobis.     van de Vader, ontferm U over 

ons. 

Quoniam tu solus Sanctus.  Want Gij alleen zijt heilig. 

Tu solus Dominus.    Gij alleen de Heer. 

Tu solus Altissimus,    Gij alleen de allerhoogste 

Iesu Christe.      Jezus Christus 

Cum Sancto Spiritu,    Met de heilige Geest, 

in gloria Dei Patris.    in de heerlijkheid van God de 

Vader 

Amen.        Amen. 
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Gebed 

 

Bisschop: Laat ons bidden: 

God, onze Vader,  

in Jezus uw Zoon, hebt Gij ons uitverkorenen  

tot kinderen van uw genade,  

tot getuigen van de blijde boodschap. 

Geef dat wij deze zending trouw vervullen,  

belangeloos en alleen bekommerd  

om de opdracht die Gij ons toevertrouwt. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige 

Geest, God door de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 
 

 

Dienst van het woord 
 

1ste Lezing 

Uit de Profeet Amos 7, 12-15 
 

(Profeet, ga naar mijn volk) 
 

12 In die tijd zei Amasja (de priester van Bethel) tot Amos: 

‘Ziener, u moet maken dat u wegkomt! 

Verdwijn naar Juda, 

en verdien daar uw brood maar met profeteren. 

13 Hier in Betel mag u niet meer profeteren, 

want dit heiligdom is van de koning, 

en dit gebouw van het rijk’. 

14 Amos gaf Amasja ten antwoord: 

‘Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde; 

ik ben veehoeder en vijgenkweker. 

15 Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald, 

en het is de Heer, die mij gezegd heeft: 

Trek als profeet naar mijn volk Israël’. 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
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Tussenzang 

Door de wereld gaat een woord 

t. Jan Wit / m. Wim ter Burg 

 

1. Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

“Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.” 

 

Refrein: 

Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 

 

2. Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang 

richten pelgrims hun gezang.    Refrein: 

 

3. Velen, die de moed begaf 

blijven staan, of dwalen af. 

Hunk’rend naar hun oude land. 

Reisgenoten, grijp hun hand.   Refrein: 

 

4. Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

“Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.”    Refrein: 
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2de lezing 

Uit de brief aan de Efeziërs 1, 3-14 

 

(Paulus begint zijn brief met een lofprijzing, waarin hij zijn 

christelijke geloofsvisie samenvat.) 

 

3 Broeders en zusters. 

Gezegend is God, 

de Vader van onze Heer Jezus Christus, 

die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend 

met elke geestelijke zegen. 

4 In Hem heeft Hij ons uitverkoren 

vóór de grondlegging der wereld, 

om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. 

5 In liefde heeft Hij ons voorbestemd 

zijn kinderen te worden door Jezus Christus, 

naar het welbehagen van zijn wil, 

6 tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. 

Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de geliefde, 

7 in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, 

de vergiffenis der zonden 

dank zij de rijkdom van zijn genade. 

8 Die heeft Hij ons meegedeeld 

als een overvloed van wijsheid en inzicht. 

9 Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, 

de beslissing die Hij in Christus had genomen 

10 ter verwezenlijking van de volheid der tijden: 

het heelal in Christus onder één Hoofd te brengen, 

alle wezens in de hemelen 

en alle wezens op aarde, in Hem. 

11 In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, 

daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem 

die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil, 

12 opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid, 

wij, die reeds te voren 

onze hoop op de Christus hadden gebouwd. 
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13 In Christus zijt ook gij, 

nadat gij het woord der waarheid, 

het evangelie van uw heil hebt aanhoord, 

in Hem zijt ook gij 

tot het geloof gekomen, 

verzegeld met de heilige Geest der belofte 

14 die het onderpand is van onze erfenis, 

tot verlossing van Gods eigen volk 

• en tot lof van zijn heerlijkheid. 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 

 

 
Alleluia 

Alleluia 

Taizé 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia 

 
Evangelie              allen staan 

Uit het evangelie volgens Marcus 6, 7-13 
 

(Jezus zendt zijn leerlingen uit. Vrij en ongebonden moeten zij 

gaan, in de naam en met de kracht van hun Heer) 
 

7 In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich 

en begon hun twee aan twee uit te zenden. 

Hij gaf hun macht over de onreine geesten 

8 en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg 

dan alleen een stok: 

geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. 

9 ‘Wel moogt ge sandalen dragen, 

maar trekt geen dubbele kleding aan’. 

10 Hij zei verder: 

‘Als ge ergens een huis binnengaat, 

blijft daar tot ge weer afreist. 

11 En is er een plaats waar men u niet ontvangt 
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en niet naar u luistert, 

gaat daar dan weg 

en schudt het stof van uw voeten 

als een getuigenis tegen hen’. 

12 Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. 

13 Zij dreven veel duivels uit, 

• zalfden veel zieken met olie en genazen hen. 

Zo spreekt de Heer. – Wij danken God. 

 
Acclamatie 

Laudate omnes gentes 

m. Taizé 
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

 

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 
 

 

homilie 

 

 

Geloofsbelijdenis 

Allen:  Ik geloof in God de Almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer  

die ontvangen is van de Heilige Geest  

geboren uit de maagd Maria 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus 

gekruisigd is, gestorven en begraven.  

Die neergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden  

die opgestegen is ten hemel,  

zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader  

vanwaar Hij zal komen oordelen de levenden en de doden.  

Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk  
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de gemeenschap van de Heiligen  

de vergeving van de zonden  

de verrijzenis van het lichaam  

en het eeuwig leven. Amen. 
 

Lichtritus 

P. Bert:  Ons Samenwerkingsverband “Clara/Franciscus” wordt 

gevormd door zeven Gemeenschappen: Annabon, 

Gerardus Majella, Petrus Banden, Urbanus, Drie Stromen, 

Martelaren van Gorcum en IJburg. 

Symbool daarvan zijn de zeven kaarsen die de vertegen-

woordigers van deze Geloofsgemeenschappen nu naar 

voren dragen. 

Zij ontsteken hun kaarsen aan de Paaskaars, symbool van 

de Verrezen Heer Jezus Christus. Geïnspireerd door Hem 

en met zijn Kracht zullen deze verschillende 

Gemeenschappen steeds meer naar elkaar toe groeien om 

uiteindelijk één interculturele Parochiegemeenschap te 

vormen.  Die heeft als taak om voor de mensen van de 

wereld om ons heen getuige te zijn enerzijds van 

eensgezindheid geïnspireerd door de Verrezen Heer en 

anderzijds van solidariteit met de mensen, i.h.b. die aan de 

onderkant van de maatschappij. 

(De kaarsen worden nu aan de Paaskaars ontstoken en op 

een kandelaar gezet) 
 

Voorbeden 

Bisschop: God, door ons geloof zijn wij in Christus gemerkt met het 

stempel van de heilige Geest. 

Zo rust Gij ons toe om gestalte te geven aan uw 

koninkrijk. Met elkaar verbonden in deze Geest bidden 

wij tot U: 

Op de intenties zeggen we allen samen: 

“Heer, onze Heer, wij bidden U: verhoor ons” 
 

(De verschillende attributen worden na elke Voorbede aan 

p. Marianus gegeven) 
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Doopouders (en dopeling) 

(Met attributen van het doopsel) 

Wij bidden voor alle jonge ouders die verblijd worden met 

de geboorte van hun kindje, dat ze vanuit hun 

verwondering om dit geschenk van het leven een bewuste 

stap zetten naar het geloof in God die de bron is van alle 

leven en liefde en dat ze hun kinderen laten dopen door de 

kerk en hen voorgaan in een christelijk leven. We bidden 

voor de pastoor: dat hij ons in zijn dooppastoraal 

inspireert en dat door zijn toedoen Gods volk in ons 

midden groeit in aantal en deugd. Laat ons samen 

bidden…… 

 
Vormelingen (met het Chrisma) 

Wij bidden voor onszelf en voor alle opgroeiende jeugd in 

ons samenwerkingsverband Clara Franciscus parochie: dat 

we het aandurven om als christenen in het leven te staan 

en te laten zien dat we in Jezus geloven. We bidden voor 

de pastoor: dat hij het vuur van Gods Geest brandend 

houdt in ons midden. Laat ons samen bidden…. 

 
Communicanten (met missaal, kelk en pateen) 

Wij bidden voor alle mensen: dat ze zich steeds welkom 

weten in de viering van de Eucharistie. Dat ze graag met 

de pastoor meevieren in de kerk, zoals Jezus dat van ons 

heeft gevraagd. Voor de pastoor bidden we dat hij de 

liturgie zo verzorgt dat ze dient tot verheerlijking van God 

en tot heil van de parochianen. Laat ons samen bidden.  

 
De koster (met de sleutel van het tabernakel) 

Wij bidden voor allen die hier samen komen in de kerk, 

dat ze de eucharistie als bron en hoogtepunt van hun leven 

mogen ervaren. Dat Jezus het hart van hun leven mag zijn 

en dat ze Hem met geloof en eerbied mogen ontvangen in 

de heilige Communie. Voor de pastoor: dat hij in zijn 

leven, in zijn ambt en in de kerk het Allerheiligst  
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Sacrament met geloof en eerbied bewaart en aanbidt en 

mensen rondom de Heer verzamelt om Gods lof te zingen 

en de heilige geheimen te vieren. 

 
De lector (met het Evangelieboek) 

Wij bidden voor de pastoor, dat hij alle kansen krijgt het 

Evangelie te verkondigen en ons voor te gaan in geloof, 

hoop en liefde. Dat hij ons inspireert in catechese, in 

preken, in liturgie en in zijn zorg voor de 

geloofsgemeenschap. Dat hij vreugde en vrede mag 

vinden in zijn dienstwerk in onze parochie(s). Laat ons 

samen bidden. 
 

Een acoliet (met paarse biechtstola) 

Wij bidden voor de pastoor: dat hij ons helpt te beseffen 

dat wij mensen tot heel wat in staat zijn, maar door onze 

fouten God en elkaar tekort doen, en dat wij mensen het 

bovenal moeten hebben van Gods liefde en zijn vergeving. 

Dat hij velen tot de Sacramenten van de kerk mag leiden. 

Laat ons samen bidden. 
 

Een bruidspaar (met witte stola) 

Wij bidden voor alle mannen en vrouwen die samen een 

gezin willen stichten: dat ze het aandurven elkaar in het 

huwelijk trouw en liefde te beloven. Bidden we voor de 

pastoor en ook voor hen die namens de kerk met 

bruidsparen optrekken en hen begeleiden naar de dag van 

hun huwelijk: dat ze steeds het beste van zichzelf geven 

en hen in naam van de Heer aanmoedigen tot trouw. Laat 

ons bidden. 
 

Vrijwilligers die de zieken bezoeken (met Olie van de 

zieken) 

We bidden voor allen die ziek zijn, of eenzaam en 

moedeloos. Voor hen voor wie het leven zwaar is 

geworden en voor hen die geen licht meer zien. Dat ze 

kracht kunnen putten uit hun geloof, dat ze mensen  
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ontmoeten die hen dat geloof en vertrouwen aanreiken. 

Voor de pastoor bidden we dat hij hen bemoedigt in 

Jezus’ Naam en bijzondere zorg draagt voor hen wier 

levenseinde nadert. Laat ons bidden. 
 

Lector (kaars) 

Wij bidden voor onze paus en de wereldkerk, voor onze 

bisschop en ons bisdom, voor onze nieuwe parochieherder 

en onze parochies. Wij bidden om roepingen tot het 

priesterschap. Wij bidden voor de intenties van onze stad 

waarin we wonen en waarvoor we samen verantwoording 

dragen: dat Gods licht over ons allen mag schijnen. Laat 

ons bidden. 
 

Misintenties 
 

Bisschop: God, onze Vader, die ons in Jezus uw Zoon steeds nabij 

blijft, want in Hem zijn wij uw kinderen, uw eigen volk; 

verhoor onze gebeden en geef ons wat wij met vertrouwen 

vragen. Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en 

onze Heer. 

Allen:  Amen. 
 

 

Dienst van de Eucharistie 
 

Offertorium 

Houd mij in leven – psalm 25-III 

t. vijftig psalmen / m. B. Huijbers 
 

Andante  Koor: 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U 
 

Refrein   1  Allen: 

Houdt mij in leven, wees Gij mijn redding 

Refrein   2  Allen: 

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U 
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1. Omdat Gij zijt zoals Gij zijt 

zie naar mij om en wees mij genadig, 

want op U wacht ik een leven lang.  Refrein   2 

 

2. Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 

of moeten wij een ander verwachten? 

Heer, mijn God, ik ben zeker van U.  Refrein   1  +  2 

 

3. Gij geeft uw woord aan deze wereld, 

Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde 

naar U gaat mijn verlangen, Heer.  Refrein   2  +  1  +  2 

 

 

Bisschop: (Bij het Brood) 

Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft.  

Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen.  

Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde,  

het werk van onze handen.  

Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. 

 
Allen: 

Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen. 

 

 

Bisschop: (Bij de wijn) 

Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft.  

Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen.  

Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard,  

het werk van onze handen.  

Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. 

 
Allen: 

Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen. 

 
(Handwassing door de Bisschop) 
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Bisschop: 
Bidt, broeders en zusters,  

dat mijn en uw offer aanvaard kan worden,  

door God de almachtige Vader. 

 
Allen: 

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 

 
Bisschop: 

God, op vruchtbare bodem  

komt uw woord tot volle wasdom. 

Als teken van onze bereidheid  

bieden wij U aan dit brood en deze wijn,  

de vruchten van uw goedheid. 

Schenk ons door deze gaven nieuwe levenskracht,  

omwille van Jezus,  

die gestorven is als een zaad in de aarde 

en leven voortbrengt tot in eeuwigheid.  
 
Allen: 

Amen.  
 

 

Prefatie 

 
 

Bisschop: De Heer zal bij u zijn.  

Allen:  De Heer zal u bewaren 

 

Bisschop: Verheft uw hart 

Allen:  Wij zijn met ons hart bij de Heer 

 

Bisschop: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Allen:  Hij is onze dankbaarheid waardig.  
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Bisschop:  
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. 

 

In U leven, bewegen en zijn wij. 

Zolang wij in dit lichaam zijn,  

ondervinden wij  elke dag uw liefde;  

meer nog, Gij verzekert ons van het eeuwig geluk:  

want als eerste gave bezitten wij uw Geest  

die Jezus van de dood heeft opgewekt.  

Zo hebben wij het vaste vertrouwen  

dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. 

 

Daarom brengen wij U dank  

en met de engelen roemen wij uw grote daden,  

en zingen U toe vol vreugde: 

 

 
Sanctus 

Sanctus, sanctus, sanctus,  Heilig, heilig, heilig, is de Heer, 

Dóminus Deus Sábaoth.  God der hemelse machten. 

Pleni sunt cæli et terra  Vol zijn hemel en aarde van uw 

glória tua.      heerlijkheid. 

Hosánna in excélsis.   Hosanna in den hoge. 

Benedictus qui venit   Gezegend Hij die komt in de  

in nómine Dómini.   naam van de Heer. 

Hosánna in excélsis.   Hosanna in den hoge. 

 
 
Bisschop: 

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. 
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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 vele mensen wordt vergoten 

tot vergeving van de zonden.  

Blijft dit doen om mij te gedenken.  
 
Bisschop: 

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. 
 
Bisschop: 

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. 
 
P. Marianus:  

Denk toch Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld,  

dat haar liefde volkomen wordt,  

één heilig volk met Franciscus, onze paus 

20 



 
 

en Johannes, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk 

verrichte.    
 
P. Bert: 

Gedenk al onze broeders en zusters  

die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis,  

ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.  

Neemt hen aan en laat hen verschijnen in het licht van Uw gelaat. 

 

Wij vragen U, ontferm U over ons allen,  

opdat wij tezamen met Maria, de moeder van Christus, 

met de heilige Jozef, haar bruidegom, 

met zijn 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 de eeuwen der eeuwen. 
 

Allen: 
Amen. 

 
COMMUNIERITUS 

 
Bisschop: 

Laten wij bidden tot God onze Vader  
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

 
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, 
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zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;  

en breng ons niet in beproeving;  

maar verlos ons van het kwade. 
 
Bisschop: 

Verlos ons Heer, van alle kwaad. 

Geeft genadig vrede in onze dagen,  

dat wij gesteund door uw barmhartigheid,  

altijd vrij mogen zijn van zonden,  

en beveilig tegen alle angst en onrust,  

terwijl wij uitzien  naar de zalige vervulling van onze hoop,  

de komst van onze verlosser Jezus Christus. 

 
Allen: 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en heerlijkheid.  

Amen.  

 
Bisschop: 

Heer Jezus Christus,  

Gij heb aan uw apostelen gezegd:  

‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef ik u’,   

let niet op onze zonden  

maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte;  

geef vrede in uw naam en maak ons één. 

Gij die leeft in eeuwigheid. 
 
 

Allen: 
Amen.  

 

 

Bisschop: De vrede des Heren zij altijd met u. 

 

Allen:  En met uw geest. 

 

Bisschop: Wens elkaar de vrede (Volgens de corona regels). 
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Agnus Dei 

Agnus Dei, qui tollis    Lam Gods, dat wegneemt 

peccáta mundi:     de zonden van de wereld, 

miserére nobis.     ontferm U over ons. 

 

Agnus Dei, qui tollis    Lam Gods, dat wegneemt 

peccáta mundi:     de zonden van de wereld, 

miserére nobis.     ontferm U over ons. 

 

Agnus Dei, qui tollis    Lam Gods, dat wegneemt 

peccáta mundi:     de zonden van de wereld, 

dona nobis pacem.    geef ons de vrede. 

 
Uitnodiging tot de communie 

 
Bisschop: 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 

 
Allen: 

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

Maar spréék en ik zal gezond worden.  

 

 
 
Communie 

 

 

 
Communielied 

O how amiable 

m. R. Vaughan Williams 
 

O how amiable are thy dwellings thou Lord of hosts 

My soul hath a desire and longing to enter in to the courts 

of the Lord 

My heart and my flesh rejoice in the living God 
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Yea, the sparrow hath found her an house 

and the swallow a nest where she may lay her young 

Even thy altars O Lord of hosts, my king and my God 

Blessed are they that dwell in thy house 

They will be alway praising thee 

 

The glorious majesty of the Lord our God be upon us 

Prosper thou the work of our hands upon us 

O prosper thou our handy work, o prosper thou our handy 

work 

 

O God, our help in ages past, our hope for years to come 

Our shelter from the stormy blast, and our eternal home 

 

 

Hoe lieflijk zijn uw woningen, gij, Here der heerscharen 

Mijn ziel verlangt, en hunkert naar de voorhoven 

van de Heer 

Mijn hart en mijn lichaam verheugen zich in de levende God 

 

Ja, de mus heeft haar een huis gevondenen 

de zwaluw een nest waar ze haar jongen kan leggen 

Zelfs uw altaren, O Heer der heerscharen, mijn koning en mijn 

God 

Gezegend zijn zij die in uw huis wonen 

Ze zullen U altijd prijzen 

 

De glorieuze majesteit van de Heer onze God zij over ons 

En wilt Gij het werk van onze handen over ons bevestigen 

Ja, bevestig het werk onzer handen. 

 

O God, onze hulp in vervlogen tijden 

Onze hoop voor de komende jaren 

Ons toevluchtsoord tegen de stormachtige wind 

En ons eeuwig thuis 
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Slotgebed 

Bisschop: Heer, onze God, wij hebben uw goddelijke gaven 

ontvangen. Wij danken U daarvoor. Wij vragen dat wij, 

telkens als wij samenkomen voor de viering van dit 

mysterie, meer ontvankelijk worden voor het werk van de 

verlossing. Dat vragen wij U door Jezus Christus , uw 

Zoon en onze Heer.  

Allen:  Amen. 

 

 

 
Mededelingen En toespraken 

1.   Paul Proost 

2.   P. Marianus Jehandut svd. 

 

 
Wegzending en Zegen 

 
Bisschop: Onze hulp is in de naam van de Heer 

 

Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Bisschop: De Naam des Heren zij gezegend 

 

Allen:  Van nu af tot in eeuwigheid 

 

Bisschop: Zegene U de almachtige God, 

Vader, Zoon en de heilige Geest. 

 

Allen:  Amen. 

 

P. Bert:  Gaat nu allen heen in vrede. 

 

Allen:  Wij danken God. 
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Slotlied              allen staan 

Looft de Heer met koop’ren trompetten 

t. G. Helderenberg / m. I de Sutter 

 

1. Looft de Heer met koop’ren trompetten! 

Aan uw lof sta paal noch perk; 

laat ons zijn glorie in grootheid zetten; 

bij zijn tempel in zijn Kerk! 

 

Refrein: Alleluia. Alleluia. 

Alleluia. Alleluia. 

 

2. Looft de Heer met pauk en bazuinen 

om zijn stralend firmament. 

Looft Hem wat ademt in bossen en tuinen. 

Al wat groeit, al wie Hem kent. Refrein 

 

3. Looft Hem met harpen, met gouden cimbalen, 

al wie leeft in eeuw en tijd. 

Looft Hem met duizend tongen en talen, 

looft zijn Naam zijn Majesteit. Refrein 
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Naar een Interculturele Parochie Clara/Franciscus 

 

Zoals we weten, wordt onze Nederlandse maatschappij voortdurend 

meer multicultureel: steeds meer mensen afkomstig van verschillende 

landen vormen er een deel van. Dat is ook in onze kerkgemeenschap 

merkbaar. Een verschijnsel waar sommige mensen het moeilijk mee 

hebben. 

Echter, als kerkgemeenschap zien we dat als een uitdaging, als een 

opdracht om naar elkaar toe te groeien, geïnspireerd als we zijn door 

de Persoon van Jezus Christus. Die heeft immers bij het laatste 

Avondmaal gebeden tot zijn Vader: ”Mogen zij allen één zijn, Vader, 

zoals Gij in Mij en Ik in U”. Vandaar onze taak om elkaar als 

gelijken te erkennen, elkaar leren te waarderen en van elkaar te willen 

leren. 

Een niet altijd gemakkelijke taak! Maar als we daartoe in staat zijn, 

zullen we langzamerhand toegroeien naar een interculturele 

parochiegemeenschap die als een “zuurdesem” of gist” ( Mt. Lc. Mc.) 

veel zal kunnen betekenen voor de groei van begrip, respect en 

samenwerking in onze maatschappij, tussen de mensen van welke 

afkomst dan ook. 

We wensen het Samenwerkingsverband Clara/Franciscus o.l.v. hun 

pastoor, p. Marianus Jehandut, hierbij Gods Zegen toe! 

 

p. Bert Wooning svd 

 
 

 
de parochianen van ons samenwerkingsverband 

Clara Franciscus wensen Pastoor Marianus 

Jehandut heel veel succes met zijn aanstelling als 

pastoor. 

 

 

 
dit eucharistieboekje mag u als herinnering bewaren. 
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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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