HH Martelaren van Gorcum
Amsterdam Watergraafsmeer
Eucharistieviering
Zondag 10.30uur

Voorgangers: Pastor Marianus en
Ari van Buuren
m.m.v. Liturgische Werkgroep
Martelaren
o.l.v. Godfried Jansen
Organist / pianist: Felicity Goodwin

Geachte kerkbezoeker van de H.H. Martelaren van Gorcum.
Privacy regeling Martelaren van Gorcum kerk live stream
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.
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Openingslied

allen staan

Van licht en stem
t. H. Oosterhuis / m. A Oomen

Koor:
Daar staat een stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het lam,
zie, Ik kom haastig, zegt Hij.

Koor:
Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.

Woord van Welkom
Kyrie
Invocatie II
t. H. Oosterhuis / m. L. Löwenthal
Voorganger en koor:

Koor:
Niet meer beklemd en verdeeld
niet meer in woorden gevangen
een en gekend en bevrijd
eindelijk mens zal ik zijn.

Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,

Heer ontferm U.
Wees genadig.
Kom bevrijden.

Koor:

Heer ontferm U.
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Dienst van het Woord
Koor:

Wees genadig.

1ste Lezing
Uit de profeet Amos 6, 1a. 4-7

Koor:

Kom bevrijden.
Kyrie eleison,

(Wee de zelfgenoegzamen)

1a
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Koor:

Kyrie eleison,

5
Koor:

Kyrie eleison,
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Dit zegt de almachtige Heer:
,,Wee, de zorgelozen in Sion,
de zelfverzekerden op Samaria’s berg.
,,Zij liggen op ivoren bedden
en strekken zich uit op hun rustbanken;
zij eten de lammeren van de kudde op
en de kalveren uit de stal.
,,Zij verzinnen maar liederen
bij het getokkel van de harp,
en denken dat hun speeltuig dat David evenaart;
zij drinken wijn uit brede schalen
en zalven zich met de kostelijke olie,
maar om Jozef’s ondergang bekreunen zij zich niet.
,,Daarom gaan zij als eersten de ballingschap in,
en is het gedaan met de feesten
van hen die daar lui liggen uitgestrekt.”
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.

Gebed
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Tussenzang
Het lied van Amos
t. H. Oosterhuis / m. T. Löwenthal
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Evangelie

Uit het evangelie volgens Lucas 16, 19 – 31

allen staan
27

(Uw deel van het goede hebt gij ontvangen, en Lazarus viel het
kwade ten deel; deze ondervindt nu vertroosting, maar gij wordt
gefolterd.)

19

20

21

22

23

24

25

26

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën:
,,Er was eens een rijk man
die in purper en fijn linnen gekleed ging
en iedere dag uitbundig feest vierde,
terwijl een arme, die Lazarus heette,
met zweren overdekt voor de poort lag.
,,Hij verlangde er naar zijn honger te stillen
met wat bij de rijkaard van de tafel viel.
,,Maar er kwamen alleen honden die zijn zweren likten.
,,Nu gebeurde het dat de arme stierf
en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen.
,,De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis.
,,In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen
sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham
en Lazarus in diens schoot.
,,Toen riep hij uit:
Vader Abraham, ontferm u over mij
en geef Lazarus opdracht de top van zijn vinger in water te dopen
en mijn tong daarmee te komen verfrissen,
want ik word door de vlammen hier gefolterd.
,,Maar Abraham antwoordde:
Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven
uw deel van het goede hebt gekregen
en hoe op gelijke manier aan Lazarus het kwade ten deel viel;
daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting
maar wordt gij gefolterd.
Daarenboven gaapt er tussen ons en u voorgoed een wijde kloof,
zodat er geen mogelijkheid bestaat,
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– zelfs als men zou willen –
van hier naar u te gaan noch van daar naar ons te komen.
,,De rijke zei:
Dan vraag ik u, vader,
dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen,
want ik heb nog vijf broers;
laat hij hen dan waarschuwen
opdat zij niet eveneens
in de plaats van pijniging terecht komen.
,,Maar Abraham sprak:
Zij hebben Mozes en de profeten; laat ze naar hen luisteren.
,,Maar hij zei:
Och neen, vader Abraham!
Maar als er een uit de doden naar hen toe gaat,
zullen ze zich bekeren.
,,Hij echter sprak tot hem:
Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren,
zullen ze zich ook niet laten overreden
als er iemand uit de doden opstaat.”
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God.

Homilie

Stilte
Geloofsbelijdenis

allen staan

Wij geloven, wij zien en ervaren,
hoe steeds weer nieuw leven ontstaat.
Het leven is de moeite waard. We zijn niet alleen.
Wij kunnen ons verbinden met elkaar en met God.
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Wij geloven,
dat wij kracht en verbinding ontlenen
aan God, Schepper en Vader van ons allen.
Wij geloven, wij zien en ervaren,
dat brood breken en delen met wie het nodig heeft
ons stimuleert, blij en gelukkig kan maken.
Wij kunnen in Gods Naam ervoor kiezen
om elkaar te helen en vergeving te schenken.
Wij kunnen opstaan ten goede en krachtig leven.

Voorbeden en Intenties
Acclamatie
Kom, adem ons open
t. S. Prins / m. T. Löwenthal

Wij geloven dat wij zo steeds meer kunnen gaan lijken op
Jezus, omdat hij zich aan anderen geeft als gebroken brood
en leeft voor altijd.
Wij geloven, zien en ervaren,
dat wij verbonden zijn met elkaar,
en dat wij vreugde beleven aan eenvoudige dingen.
Wij mogen geloven, hopen en beminnen
en komen daardoor dichter bij elkaar.
Wij geloven dat wij dit alles doen,
omdat Gods Geest in ons werkzaam is,
in ons bidt en door ons handelt.
Amen

Collecte

Dienst van de Tafel
Rond de Tafel van de Eucharistie
Bij het brood en de beker:
Gezegend zijt Gij, Heer van al wat bestaat.
Uit uw milde hand hebben wij het brood en de beker ontvangen.
Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van
mensenhanden.
Maak het voor ons tot brood en bron van eeuwig leven.
Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen.
Bidt, zusters en broeders,
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God de almachtige Vader.
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.

Meditatief muzikaal moment
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Gebed over de gaven
God, bron van leven en liefde, in brood en wijn
zeggen wij U dank voor al het goede dat U ons geeft.
Aanvaard in deze gaven onze bereidheid
om wat we hebben te delen met hen, die alles moeten ontberen.
Breng ons samen rond deze tafel en bouw ons op
tot het lichaam van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Heer, onze God, Gij zijt heilig en goed.
Onze namen staan geschreven in uw hand.
Geen mens zult Gij vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade.
Hem hebt Gij uitgezonden om tranen te drogen
en harten te helen van mensen zoals Lazarus.
Wij danken U omdat Gij ons ruimte, hoop en vrijheid geeft
tot voorbij de dood.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam Hij brood in zijn handen, Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
"Neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt."

Prefatie
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Wij danken U, barmhartige Vader, omwille van Jezus, uw Zoon
en onze broeder. Armen en zieken, zondaars en wie uitgestoten
waren heeft Hij van harte lief. Deelgenoot is Hij in alle
menselijke nood. De boodschap van zijn leven heeft ons doen
verstaan: U bent begaan met uw mensen, en draagt zorg voor ons
zoals een vader voor zijn kinderen.
Daarom loven en prijzen U hemel en aarde en verkondigen wij
uw goedheid en trouw.
Met alle engelen en heiligen heffen wij de lofzang aan voor uw
grote heerlijkheid:
Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
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Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
"Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen
wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken."
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem, die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien.
Gij hebt hem opgewekt en een naam gegeven,
hoog boven alle namen! Jezus de Heer is Hij.
Totdat Hij komt verkondigen wij Hem
door deze Levensbeker en door dit Brood, dat wordt gedeeld.
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Wij bidden U, zend dan ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van
vrede en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem ,
die de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw Kerk in ballingschap,
en maak haar één in liefde en geloof,
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus
en met alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder
van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,
vragen wij uw barmhartigheid voor levenden en doden,
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.
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 eeuwigheid.
Amen.

Vredesgebed en Vredeswens

“Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde,
volharding en zachtmoedigheid” schrijft de apostel Paulus.
Wie streeft naar zulke zaken, vindt vrede zoals de Heer ons die
geeft. Laten we elkaar een teken van zijn vrede geven.
Amen.

Lam Gods
Uitnodiging tot Communie
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

Communie

Na de communie is er een moment van stilte
Communielied

Onze Vader
muziek: A. N. Rimsky-Korssakow

Goed is dat je niet doet wat slecht is (Psalm 1)
t. H. Oosterhuis / m. A. Oomen

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 schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade.
Amen
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Slotgebed
Mededelingen
Wegzending en Zegen
De Levende zegene u
t. Numeri 6, 24-27 / m. G. Bremer / S. Groot
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.

Zegene u de Levende en almachtige God:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
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Slotlied

allen staan

Mens op Aarde
t. H. Oosterhuis / m. T. Löwenthal
Melodie A; Allen:
4. met een neus vol levensadem,
met een buik vol van begeren,
met een hoofd niet in de wolken,
wel geheven naar de zon;
Melodie A; Allen:
5. om te overzien die aarde,
haar te hoeden als een kudde,
haar te dienen als een akker
en te noemen bij haar naam.

Melodie A; Allen:
2. niet op vinnen onder water,
niet gejaagd en niet de jager,
niet op hoeven, niet met klauwen
maar op voeten twee

19

Melodie B; Koor:
6. Dat ik ben, niet meer of minder,
dan een mens, een kind van mensen,
één van velen, één met allen,
groot en nietig, weerloos vrij

20

Melodie A; Allen:
7. om te zijn elkaar tot zegen,
om te gaan een weg van dagen,
liefdesweg, die ooit zal leiden
naar een menselijk bestaan.

Na deze Viering bent u van harte
welkom in de Koffiebeuk voor
een feestelijk kopje koffie of thee.

Vandaag nemen we afscheid van Ari van Buuren
als voorzitter van de Pastoraatsgroep en heten we als
zijn opvolger Jaap van der Meij welkom!
Om 12:30 kunt u naar de Noordbeuk gaan.
Daar vindt 13:00-14:25 een Themabijeenkomst
plaats o.l.v. Tim Stok:
VERLANGEN, VERBINDING &
VERBEELDING
Pater Marianus, Ari van Buuren en Jaap van der Meij
houden korte speeches over de toekomst en
uitdagingen van de kerk, waar u op kunt reageren.
Catharina Bonsel verzorgt een meditatief muzikaal
intermezzo.
WELKOM!
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Op zondag 2 oktober is er een Woord- &
Communieviering, waarin Jaap van der Meij en Elly
Molenaar voorgaan.
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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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