
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In ons hart gegrift 

 

Niets kan de mens bezoedelen 

wat van buiten af in hem komt. 

Maar wat uit de mens komt, 

dat bezoedelt de mens 

 

Marcus 7, 15 
 
 
 
 
 
5 september 2021 

HH Martelaren van Gorcum 
Amsterdam Watergraafsmeer 

Woord en Communieviering 
 

Zondag 10.30uur 
 

Voorgangers: Frans Woortmeijer en Frank de Haas 
 

m.m.v. het Dames en Herenkoor 
"Jubilemus Domino" 

 

o.l.v. Catharina Bonsel 
Organist: Wim Stegeman 

Cantores: Catharina Bonsel, Jos Bakker, 
Anja Meiborg en Andre Gigengack 

 

De vaste gezangen tijdens deze viering zijn genomen uit de  
Gregoriaanse mis XI Orbis factor 

 
 

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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Introïtus          Ps. 118, 137. 124 & 1 

 

Iustus es Domine, et rectum iudicium tuum: fac cum servo tuo 

secundum misericordiam tuam. Ps. Beati immaculati in via: qui 

ambulant in lege Domini 

 

 Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel is juist. Behandel 

uw dienaar overeenkomstig uw goedheid.  Ps.  Gelukkig zij wier 

levensweg rein is, die voortgaan volgens de wet des Heren. 

 

 

Openingslied                allen staan 
Here Jezus, om uw woord 

t. T. Clausnitzer, vert. A. den besten / m. J.R. Ahle, 1664 

 

1. Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeen gekomen. 

Laat in ’t hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

Hart en ziel en heel ons leven. 

 

2. Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zon zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten 

moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

 

 

 

Woord van Welkom 
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Gebed om ontferming 
 

Denken wij echt na bij wat we doen,  

of doen wij maar wat anderen ook doen  

zonder ons af te vragen of wat we doen 

wel goed en rechtvaardig is?  

Voor al die keren dat wij ons gewoon lieten meedrijven 

vragen wij vergeving. 

Heer, ontferm U over ons. 
 

Heer, ontferm U over ons. 

 
Van elkaar houden betekent ook  

dat we elkaar moeten vergeven.  

Doen wij dat ook wel echt,  

of blijven wij oude koeien uit de sloot halen  

en kwade roddels over mekaar rondstrooien? 

Laten wij vergeving vragen voor elke keer  

dat we er niet in slaagden elkaar te vergeven. 

Christus, ontferm U over ons. 
 

Christus, ontferm U over ons. 

 
Soms maken we ons er al te gemakkelijk vanaf, 

ook als mensen op ons rekenen.  

Voor elke keer dat we iemand in de steek lieten 

vragen wij vergeving. 

Heer, ontferm U over ons. 
 

Heer, ontferm U over ons. 

 
Als wij onze fouten tegenover medemensen inzien,  

laten wij die dan rechtzetten.  

Dan zullen wij des te meer ervaren  

dat ook God ons altijd vergeeft. 
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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. 
 
 

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 grote  

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 
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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. 

 
Gebed 
 

Dienst van het woord 
 

1ste Lezing 
Uit het boek Deuteronomium 4, 1-2.6-8 

 

Mozes sprak tot het volk, en zei: 

1 ‘Luister dan, Israël, 

naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer, 

en handel daarnaar. 

Dan zult gij leven, 

en bezit gaan nemen van het land 

dat de Heer, de God van uw vaderen, u schenkt. 

2 Aan wat ik u voorschrijf, 

moogt ge niets toevoegen, 

en er niets van afdoen; 

ge moet de geboden van de Heer, uw God, onderhouden, 

die ik u geef. 

6 Handel ernaar 

in het land dat gij in bezit gaat nemen, 

en breng ze stipt ten uitvoer, 

want daaruit zal voor de volken 

uw wijsheid en uw inzicht blijken. 

6 



 
 

Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen: 

Dat machtige volk is wijs en verstandig. 

7 Is er soms een andere grote natie 

aan wie hun goden zo nabij zijn 

als de Heer onze God ons nabij is, 

zo vaak wij Hem aanroepen? 

8 Of is er een andere grote natie 

die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft 

• als de wet die ik u heden geef?’ 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 

 

Tussenzang 
Tot u ben Ik gezonden 

t. H. Oosterhuis / m. B. Huijbers 

 

1. Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 

,,Tot u ben Ik gezonden.” 

Voor zieken en gewonden 

had Hij een woord, een onderdak. 

 

Refrein: 

Alles heeft hij welgedaan. 

Tot wie zou ik anders gaan 

 

2. En alwie Jezus' naam belijdt 

zal wonderen verrichten 

en als een lamp verlichten 

de lange gang van onze tijd.    Refrein 
 

 

 

Alleluia 
m. Taizé 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
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Evangelie                  allen staan 
Uit het evangelie volgens Marcus 7, 1-8.14-15.21-23 

 

 

1 Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleerden 

die uit Jeruzalem waren gekomen, 

hielden zich in zijn nabijheid op. 

2 En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten 

met onreine handen, dat wil zeggen, 

met ongewassen handen 

3 (de farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas 

als ze hun handen gewassen hebben, 

omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden, 

4 en als ze van de markt komen, 

eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, 

en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, 

zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels), 

5 toen vroegen de farizeeën en de schriftgeleerden hem: 

‘Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities 

van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’ 

6 Maar hij antwoordde: 

‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als 

u! 

Er staat immers geschreven: 

“Dit volk eert mij met de lippen, 

maar hun hart is ver van mij; 

7  tevergeefs vereren ze mij, 

want ze onderwijzen hun eigen leer, 

voorschriften van mensen.” 

8 De geboden van God geeft u op, 

maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ 

14 Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: 

‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. 

15 Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, 

het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen 

die hem onrein maken.’ 
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21 Want van binnenuit, 

uit het hart van de mensen, 

komen slechte gedachten, 

ontucht, diefstal, moord, 

22 overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, 

afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; 

23 al deze slechte dingen komen van binnenuit, 

• en die maken de mens onrein.’ 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 

Acclamatie 
U komt de lof toe 
 

U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, 

o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen! 

 

Overweging 
 

Stilte 
 

Geloofsbelijdenis 
 

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, 
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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 
 

Acclamatie 
U komt de lof toe 
 

U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, 

o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen! 

 

Meditatief muzikaal moment 
 

Collecte 
 

Lied 
Gebet 

Uit de opera "Der Freischutz" van Carl Maria von Weber 
 

1. Leise, leise fromme Weise, 

Schwing dich auf zum Sternen kreise! 

Lied er Schalle feiernd walle 

mein Bebet zur Himmels halle zur Himmels  halle! 
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2. Zu dir wende ich die Hände 

Herr ohn' Anfang und ohn' Ende. 

Vor Gefahrren uns zu wahren 

sende deine Engelschaaren, dein' Engelschaaren! 

 

 

Dienst van de Tafel 
 

Communiegebed 
 

Uw trouw, Heer, is van alle tijden 

voor allen die Gij liefhebt. 

Gij voedt uw volk  

met brood voor onderweg. 

Gij ondersteunt het  

met hoop en vertrouwen 

om niet in stormen ten onder te gaan, 

maar steeds opnieuw  

de goede richting te kiezen. 

Op lange wegen blijft Gij de trouwe God. 

Wij danken U en zeggen: 
 

Lof en dankzij U, o Heer, 

geprezen zij uw Naam op aarde overal. 
 

Uw trouw, Heer, is vanaf het begin. 

Met uw Geest hebt Gij 

de aarde tot bestaan geroepen. 

In uw Woord hebt Gij alles bevestigd. 

Zonder ophouden behoedt Gij ons leven. 

Ook als wij vreemde wegen gaan, 

blijft Gij de goede Vader, 

die gedurig naar ons uitziet 

en vol vergeving ons opwacht 

wanneer wij ons tot U keren. 

Wij danken U en zeggen: 
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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. 

 

 

Uw trouw, Heer, is hier in ons midden. 

Een heilig teken geeft Gij ons, 

gebroken Lichaam van uw Zoon, 

uitgedeeld tot genezing van velen. 

Gij spreekt ons aan om het voorbeeld  

te volgen van Jezus Christus. 

Hij gaat ons voor, de toekomst in,  

opdat eens alle mensen rond één tafel zullen zitten. 

Wij danken U en zeggen: 
 

Lof en dankzij U, o Heer, 

geprezen zij uw Naam op aarde overal. 
 

Daarom bidden wij U, Heer, 

om uw Geest van daadkracht  

en levensmoed, 

want zonder onze inzet 

zal de wereld niet veranderen. 

Schenk ons uw Geest en inzicht, 

die ons doen onderscheiden 

wat echt leven geeft. 

Schenk ons uw Geest van liefde 

die ons verwarmt en perspectief geeft, 

die ons bidden laat: 
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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. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen.  

 

 

Vredeswens 
 

Mensen, broos en kwetsbaar, 

onrustig in hun hart, 

onzeker in hun denken. 

Leer ons, Heer, het diepe geheim doorgronden dat liefde ook 

lijden is, 

dat niemand leeft voor zichzelf alleen, 

dat niemand sterft voor zichzelf alleen, 

en dat geven doet leven. 

Maak ons geduldig, meer verdraagzaam. 

Leer ons vrede maken en doorgeven aan mekaar. 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En geven wij elkaar een blijk van vrede, liefde en vriendschap. 

 

 

Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis    Lam Gods, dat wegneemt 

peccáta mundi:     de zonden van de wereld, 

miserére nobis.     ontferm U over ons. 
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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. 

 

 

Communie 
 

Na de communie is er een moment van stilte 
 

 

Communielied 
Befiehl du deine Wege 

Koraal uit Matthäus-Pasion J.S.Bach / melodie H.L. Hassler (1601) 

 

1. Befiehl du deine Wege, 

Und was dein Herze kränkt, 

Der allertreusten Pflege 

Des, der den Himmel lenkt! 

Der Wolken, Luft und Winden, 

Gibt Wege, Lauf und Bahn, 

Der wird auch Wege finden, 

Da dein Fuß gehen kann. 

 

2. Dem Herren mußt du trauen, 

Wenn dir's soll wohlergehn; 

Auf sein Werk mußst du schauen, 

Wenn dein Werk soll bestehn. 

Mit Sorgen und mit Grämen 

Und mit selbsteigner Pein 

Läßt Gott sich gar nichts nehmen, 

Es muß erbeten sein. 
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3 Weg' hast du allerwegen, 

An Mitteln fehlt dir's nicht; 

Dein Tun ist lauter Segen, 

Dein Gang ist lauter Licht, 

Dein Werk kann niemand hindern, 

Dein' Arbeit darf nicht ruhn, 

Wenn du, was deinen Kindern 

Ersprießlich ist, willst tun. 

 

1. Vertrouw uw weg 

en wat uw hart bedroeft toe 

aan de trouwste zorg 

van hem die de hemel regeert! 

Hij die de wolken, lucht en wind 

hun weg, koers en pad geeft, 

zal ook een weg vinden 

waar je voeten kunnen gaan. 

 

2. Op de Heer moet je vertrouwen, 

wil je voorspoedig zijn; 

je moet naar zijn werk kijken, 

wil je werk standhouden. 

God onderneemt niets 

door de zorgen, het verdriet en de pijn die 

je voor jezelf hebt, 

hij moet in gebed worden gesmeekt. 

 

3. In alle opzichten heb je een manier, 

het ontbreekt je nooit aan de middelen; 

je actie is pure zegen, 

je weg is puur licht, 

niemand kan je belemmeren, 

je activiteit hoeft nooit te rusten, 

wanneer je wilt doen 

wat gunstig is voor je kinderen. 
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Slotgebed 
 

 

 

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 
Het lied van de Heer in ons midden 

t. H. Oosterhuis / B. Huijbers 

 

1. Omdat Hij niet ver wou zijn 

is de Heer gekomen. 

Midden in wat mensen zijn 

heeft hij willen wonen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

Refrein: 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

2. God van God en licht van licht 

aller dingen hoeder 

heeft een menselijk gezicht 

aller mensen broeder. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Refrein 

 

3. Weest verheugd, van zorgen vrij: 

God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, 

wonend in ons midden. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Refrein 
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Nazit 
 

U bent van harte uitgenodigd 

bij de nazit van deze viering in de koffiebeuk. 

 
 

 

 
Volgende week zondag 12 september 

“Opening seizoen 2021-2022”. 

 

De voorgangers tijdens deze eucharistieviering zijn pastoor Marianus 

Jehandut en pastor Ari van Buuren. 

Meerklank zal deze viering muzikaal verzorgen onder leiding van Jan 

Paul van Spaendonk dirigent en piano en achter de drums Tom de 

Vries. 
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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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