
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 mei 2022 

HH Martelaren van Gorcum 
Amsterdam Watergraafsmeer 

Woord en Communieviering 
 

 

Zondag 10.30uur 
 

 

Voorgangers: Zuster Melina Pollo en Ari van Buuren 
 

 

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

 

 

o.l.v. Catharina Bonsel 
Organist: Bernadette Nyst 

 

De vaste gezangen tijdens deze viering zijn genomen uit  
de mis van Gounod "Messe brève no. 7. 

 

 

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.  
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Introïtus               Ps. 97, 1.2 

 

Cantate Domino canticum novum, alleluia: quia mirabilia 

fecit Dominus, alleluia: ante conspectum gentium revelavit 

iustitiam suam, alleluia, alleluia. Ps. Salvavit sibi dextera eius: et 

brachium sanctum eius. 

 

Zingt  voor  de  Heer  een  nieuw  gezang,  alleluia,  want 

wonderen heeft Hij verricht, alleluia; ten aanschouwen van de 

volkeren heeft Hij zijn gerechtigheid geopenbaard, alleluia, 

alleluia. Ps. Zijn rechterhand heeft Hem heil gebracht, en zijn 

heilige arm. 

 

 

 

Openingslied                allen staan 
Zingt een nieuw lied 

t. M. van Vossole / m. I. de Sutter 
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2. Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen! 

Aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 

schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 

wild is de zee en tevreden het land.   Refrein 

 

3. Roept tot de volkeren: God is de Koning 

Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht, 

Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel 

alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.  Refrein 

 

4. Juicht wat in zee leeft, of leeft op de velden 

ziet, uw Verlosser gaat komen, weest blij! 

Wuift alle bomen der wouden, verwelkomt 

juichend uw Koning, want Hij is nabij  Refrein 

 

 

Woord van Welkom 
 

 

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. 
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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 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 
 

 

Dienst van het woord 
 

1ste Lezing 
Uit de Handelingen van de apostelen 14, 21-27 

 

(Zij vertelden de gemeente wat God met hun medewerking tot 

stand had gebracht.) 

 

21 In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, 

Ikonium en Antiochië. 

22 Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, 

spoorden hen aan in het geloof te volharden 

en zeiden dat zij door vele kwellingen 

het Rijk Gods moeten binnengaan. 

23 In elke gemeente stelden zij 

na gebed en vasten oudsten voor hen aan, 

en vertrouwden hen toe aan de Heer 

in wie zij nu geloofden. 

24 Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië, 

25 predikten het woord in Perge 

en bereikten Attalia. 

26 Daar gingen ze scheep naar Antiochië 

vanwaar zij, 

aan Gods genade toevertrouwd, 

vertrokken waren naar het werk dat zij volbracht hadden. 

27 Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen 

en vertelden alles wat God met hun medewerking 

tot stand had gebracht 

• en hoe Hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend. 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
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Tussenzang 
De Heer is waarlijk opgestaan 

t. J.C. van Leeuwen / m. Keulen 1623 / bew. J. Verhulst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia. 

Hij maakt' ons in zijn liefde vrij, alleluia. 

Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia. 

Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia. (4 x) 
 
 

Alleluia vers 
Halleluja  Bereidt de weg van de Heer 

m. A. de Klerk 
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Evangelie                  allen staan 
Uit het evangelie volgens Johannes 13, 31-33a. 34-35 

 

(Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben.) 

 

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: 

31 ,,Nu is de Mensenzoon verheerlijkt 

en God is verheerlijkt in Hem. 

32 ,,Als God in Hem verheerlijkt is 

zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, 

ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. 

33a ,,Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. 

34 ,,Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; 

zoals Ik u heb liefgehad, 

zo moet ook gij elkaar liefhebben. 

35 ,,Hieruit zullen allen kunnen opmaken 

dat gij mijn leerlingen zijt: 

• als gij de liefde onder elkaar bewaart.” 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
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Acclamatie 
Christe Salvator 

Taizé 

 

Christe Salvator, Filius Patris, dona nobis pacem. 

 

Christus, Redder, Zoon van de Vader, geef ons vrede! 

 

 

Overweging 
 

 

Stilte 
 

 

Credo 
Credo in unum Deum.   Ik geloof in één God. 

Patrem omnipotentem,   de almachtige Vader, 

factorem caeli et terrae,   Schepper van hemel en aarde 

visibilium omnium,    van al wat zichtbaar  

et invisibilium.     en onzichtbaar is 
 

Et in unum Dominum    En in één Heer 

Iesum Christum,     Jezus Christus, 

Filium Dei unigenitum.   eniggeboren Zoon van God; 
 

Et ex Patre natum ante   vóór alle tijden geboren uit de  

omnia saecula.      Vader 
 

Deum de deo,      God uit God, 

lumen de lumine,     licht uit licht, 

Deum verum de Deo vero.  ware God uit de ware God. 
 

Genitum, non factum,    Geboren, niet geschapen 

consubstantialem Patri:   één in wezen met de Vader, 

per quem omnia facta sunt.  en dóór wie alles geschapen is. 
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Qui propter nos homines,  Hij is voor ons, mensen 

et propter nostram salutem  -en omwille van ons heil- 

descendit de caelis.    uit de hemel neergedaald. 
 

Et incarnatus est de Spiritu  Hij heeft het vlees aangenomen door 

Sancto ex Maria Virgine:   de heilige Geest uit de maagd Maria, 

et homo factus est.    en is mens geworden 
 

Crucifixus etiam pro nobis:  Hij is ook voor ons gekruisigd. 

sub Pontio Pilato     Hij heeft geleden onder Pontius 

passus et sepultus est.   Pilatus en is begraven. 
 

Et resurrexit tertia die,   Hij is verrezen op de derde dag 

secundum Scripturas.    volgens de Schriften 
 

Et ascendit in caelum:   Hij is opgevaren ten hemel: zit 

sedet ad dexteram Patris.  aan de rechterhand van de Vader 
 

Et iterum venturus est cum  Hij zal wederkomen in heerlijkheid 

gloria iudicare vivos et mortuos: om te oordelen levenden en doden. 

cuius regni non erit finis.   En aan zijn rijk komt geen einde. 
 

Et in Spiritum Sanctum,  Ik geloof in de heilige Geest, 

Dominum et vivificantem:  die Heer is en het leven geeft, die 

qui ex Patre Filioque procedit. voorkomt uit de Vader en de Zoon 
 

Qui cum Patre et Filio    Die met de Vader en de Zoon wordt 

simul adoratur, et conglorificatur:aanbeden en verheerlijkt; 

qui locutus est per Prophetas.  die gesproken heeft door de Profeten. 
 

Et unam, sanctam,    Ik geloof in de ene, heilige  

catholicam et apostolicam  katholieke en apostolische kerk. 

Ecclesiam. 
 

Confiteor unum baptisma   Ik beleid één doopsel 

in remissionem peccatorum.  tot vergeving van de zonden. 
 

Et exspecto resurrectionem  Ik verwacht de opstanding van de  

mortuorum.      doden. 

Et vitam venturi saeculi.   En het leven van het komend rijk. 

Amen.        Amen. 
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Voorbeden 
 

Acclamatie 
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons. 

 

 

 

Collecte    
 

 

Offertorium 
Cantate Domino 

c. Michel-Richard de Lalande 

 

Cantate Domino canticum novum, 

cantate et benedicite nomini eius: 

Quia mirabilia fecit. 

Cantate et exsultate et psallite 

in cithara et voce psalmi: 

Quia mirabilia fecit. 

 

Zingt een nieuw lied 

ter ere van de Heer. 

Heel de aarde zingt  

ter ere van de Heer. 

Zingt voor de Heer 

en zegen’ zijn Naam. 

 

 

Dienst van de Tafel 
 

Communiegebed 
 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 
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Verheft uw hart. 

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

God, wij mogen U kennen als een Vader, die zich toont in een 

mensenkind: in Jezus Messias, de Opgestane. Wij danken U voor 

zijn nieuw gebod om elkaar te beminnen. 

Bron van liefde en eeuwig leven, wij zegenen U! 
 

Gij hebt ons vervuld met uw liefde, goedheid en vergeving. Gij 

vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot nieuw leven. Zo 

vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; met hen en met 

alles wat ademt van genade zingen wij hier: 

 

O Salutaris Hostia 

Gounod, Messe brève Nr 7 
 

O Salutaris Hostia quae coeli pandis ostium 

Bella premunt hostilia, da robur, fer auxilium 
 

O, heilbrengende offerande, die de poort des hemels opent; 

De strijd met de vijand benauwt ons, geef kracht; biedt Gij ons 

hulp 

 

Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne, uw Licht in 

ons duister, uw Brood uit de hemel, de Zoon naar uw hart. Hij is 

gezonden opdat wij allen U kennen, en gekozen tot vrienden 

voorgoed zullen leven in geloof en hoop en liefde. 

Bron van liefde en eeuwig leven, wij zegenen U! 
 

U Licht uit Licht, woord van den beginne: Jezus Messias! U, 

vrucht uit de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij 

allen zijn geënt. Uw liefde is de bron waaruit wij drinken. Gij 

opent ons de ogen, Gij zijt het Licht dat ons vooruit gaat. 

Bron van liefde en eeuwig leven, wij zegenen U! 
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Christus heeft zich gegeven, is als graan gezaaid in de aarde, 

belofte van toekomst, Hij was in de wereld, Hij stierf aan de 

nacht. Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven. Hij 

was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam 

voor ons.  

Bron van liefde en eeuwig leven, wij zegenen U! 
 

Erfgenamen van Christus’ liefde zijn wij, voorgoed genoemd zijn 

lichaam, opdat wij woning zijn voor U. Laat ons liefdesranken 

van zijn hart zijn, en vruchten dragen, die hemel en aarde 

verheugen. 

Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven van Pasen. Hier 

reiken wij elkaar wat Hij ons gaf: het Brood des Levens, 

geheiligd in de Eucharistie. 
 

 

Pater noster 
Pater noster, qui es in caelis: 

Sanctificetur nomen tuum: 

Adveniat regnum tuum: 

Fiat voluntas tua sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie: 

Et dimitte nobis debita nostra, 

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 

Et ne nos inducas in tentationem: 

Sed libera nos a malo. 

Amen 
 
 

Vredeswens 
 

 

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 
Ave Verum Corpus 

Edward Elgar 1857-1934 

 

Ave verum corpus    Gegroet, waarachtig lichaam, 

natum de Maria Virgine,  geboren uit de maagd Maria, 

vere passum, immolatum  dat werkelijk heeft geleden 

in cruce pro homine   en voor de mens is geofferd aan het 

        kruis 

 

Cuius latus perforatum  Uit wiens doorboorde zijde 

fluxit aqua et sanguine  water en bloed vloeide. 

 

Esto nobis praegustatum  Wees voor ons 

mortis in examine    een voorproever van de dood 

 

O Jesu dulcis     O zoete Jezus! 

O Jesu pie!     O Vrome Jezus! 

O Jesu, fili Mariae   O Jezus, zoon van Maria. 
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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. 

 
Koor: 

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. 

 
Koor: 

Amen, amen, amen 
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Slotlied                 allen staan 
Wij groeten u, o Koningin 

t. J. Seidenbusch (bew.) / m. Salve regina Coelitum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O Moeder van barmhartigheid, o Maria: 

en troost in alle bitterheid, o Maria: Refrein 

 

3. Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 

leid gij ons op de weg der deugd, o Maria: Refrein 

 

4. Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria: 

de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria: Refrein 
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