
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 oktober 2022 

HH Martelaren van Gorcum 
Amsterdam Watergraafsmeer 

Eucharistieviering 
 

Zondag 10.30uur 
 

 

Voorgangers: Pastor Marianus en Janneke de Bruin 
 

 

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 
Greg. Missa XIII Stelliferi conditor orbis 

 

 

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. 129, 3.4 & 1.2 

 

Si iniquitates observaveris Domine, Domine quis sustinebit? 

Quia apud te propitiatio est, Deus Israel. Ps. De profundis 

clamavi ad te Domine: Domine exaudi vocem meam. 

 

 Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan 

stand? Maar bij U is vergeving, God van Israël. Ps. Uit de 

diepten heb ik tot U geroepen, Heer: Heer, luister naar mijn stem. 

 

 

Openingslied                allen staan 
Wij zoeken U 

E.H. app.9 / F.J. Thrupp, 1827-1867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Wij horen U in oude woorden, 

Hopen dat wij uw stem verstaan, 

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 

waarheid en leven, de bron van bestaan. 
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3. Wij breken brood en delen het samen 

hopen dat het wonder geschiedt, 

hopen dat wij op hem gaan gelijken 

die ons dit teken als spijs achterliet. 
 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

 

Gebed 
 

 

Dienst van het woord 
 

1ste Lezing 
Uit het tweede boek Koningen 5, 14-17 
 

De Syriër Naäman geneest van zijn huidziekte en gelooft in de 

God van Israël 
 

14 In die dagen ging de Syriër Naäman naar de Jordaan 

en dompelde zich zevenmaal onder, 

zoals Elisa, de man Gods, gezegd had. 
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Zijn huid werd weer als van die van een klein kind 

en hij was gereinigd van zijn melaatsheid. 

15 Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man Gods terug, 

trad zijn huis binnen, ging voor hem staan en zei: 

'Nu weet ik dat er in Israël een god is, 

en nergens anders op aarde. 

Wil daarom een huldeblijk van uw dienaar aanvaarden'. 

16 Maar Elisa antwoordde: 

'Zowaar de Heer leeft, wiens dienaar ik ben, 

ik neem niets van aan'. 

En hoewel Naäman er bij hem op aandrong iets aan te nemen, 

bleef hij weigeren. 

17 Toen zei Naäman: 

'Geef mij dan tenminste een vracht aarde mee, 

zoveel als een koppel muildieren kan dragen, 

want uw dienaar wil aan geen andere goden 

brand- of slachtoffers meer opdragen 

• dan aan de Heer alleen'. 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 

 

Tussenzang 
Heeft Hij ons bidden opgevangen 

t. H. Oosterhuis / m. Genève 1551 
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2. Hij zal de armen niet verstoten, 

Hij is met onze nood bekleed. 

Voor allen die zijn vastgelopen 

heeft Hij een naam, een nieuwe geest. 

Hij spreekt de taal van alle landen 

en overal ontkiemt zijn rijk. 

Waar wij maar gaan is Hij voorhanden 

en achter elke mens staat Hij. 

 

3. Zij Gij het eerst van ons geboren, 

zijt Gij de welbeminde zoon - 

blijf ons dan trouw, wij zijn verloren 

als Gij niet met ons samenwoont. 

Dat wij met U gelukkig leven 

en spelen voor Gods aangezicht, 

dat wij elkaar de vrede geven 

die Gij voor ons hebt aangericht. 
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Alleluia 
m. Taizé 

 

 

 

 

 
 

 

Evangelie                  allen staan 
De Heer zij met u. 

En met uw geest. 
 

Uit het heilige evangelie van Onze Heer Jezus Christus  

volgens Lucas .17, 11-19 

Lof zij U, Christus. 
 

Tien melaatsen worden gereinigd: één wordt bovendien gered 

door zijn geloof 
 

11 Op zijn reis naar Jeruzalem 

trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 

12 Toen Hij een dorp binnenging 

kwamen Hem tien melaatsen tegemoet; 

13 zij bleven op een grote afstand staan en riepen luidkeels: 

'Jezus, Meester, ontferm U over ons!'. 

14 Hij zag hem en sprak: 

'Gaat u laten zien aan de priesters'. 

En onderweg werden zij gereinigd. 

15 Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was, 

en hij verheerlijkte God met luide stem. 

16 Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus' voeten neer, 

en deze man was een Samaritaan. 

17 Hierop vroeg Jezus: 

'Zijn niet alle tien gereinigd? 

Waar zijn dan de negen anderen? 

18 Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen 

8 



 
 

dan alleen deze vreemdeling?'. 

19 En Hij sprak tot hem: 

• 'Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered'. 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 

 

Acclamatie 
Apok. 5, 12-13 / t. IWVL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Preek 
 

 

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, 
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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. 
 

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 
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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. 

 

 

Voorbeden 

 

Acclamatie 
m. J. Vermulst 

 

 
 

 

 

 

Collecte 
 

 

 

Offertorium 
Ave Verum Corpus 

W.A. Mozart, K.V. 618 

 

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: 

 

Cujus latus perforatum  Uit wiens doorboorde zijde 

unda fluxit et sanguine:  water met bloed vloeide: 
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esto nobis praegustatum  Wees voor ons een voorsmaak 

in mortis examine,   tijdens de beproeving van de dood, 

in mortis examine.   tijdens de beproeving van de dood. 

 

 

Dienst van de Tafel 
 

Eucharistisch gebed 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en Uw offer aanvaard mag 

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 heel Zijn heilige kerk. 
 

 

Gebed over de gaven 
Gij brengt ons hier samen, God. 

Zo schept Gij verbondenheid van mens tot mens. 

Wij bidden U: 

doe ons – brekend en delend aan deze tafel – 

groeien in liefde en in zorg voor elkaar, 

naar het voorbeeld van Jezus, het Brood uit de hemel, 

Leeftocht voor onderweg, voor tijd en eeuwigheid. Amen. 
 

 

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. 
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Het is waarlijk passend U dank te zeggen heilige Vader; Gij zijt 

een God van leven en waarheid. Gij alleen, Gij bestaat van voor 

alle eeuwen en Gij duurt in alle eeuwigheid voort, in het 

ontoegankelijke licht is uw woning. Gij zijt de bron van leven, in 

uw goedheid hebt Gij alle dingen tot bestaan geroepen, Gij hebt al 

het geschapene met zegening verzadigd en uw talloze schepselen 

gelukkig gemaakt met de glans van uw licht. Daarom staat rond U 

een schare van engelen die niemand tellen kan, uw dienaren, die 

het gelaat van uw glorie zien en U ononderbroken lof zingen, dag 

en nacht. In hun koor willen ook wij onze stem doen horen, met 

ieder schepsel op aarde zingen wij U jubelend onze lofprijzing 

toe: 

 

 

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. 

 

 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij 

hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het 

geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw 

goedheid en uw wil om ons allen te redden.  

 

Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen 

wij vergeten, hoe Hij een werd met ons in lijden en dood. 

Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 

Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
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God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn 

de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het lichaam en 

bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de 

zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn 

liefde tot het uiterste toe. 
 

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 

terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 

ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 

uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 

met de woorden: 

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat 

voor u gegeven wordt. 
 

Zo nam Hij ook de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en 

het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 

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 alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de 

zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw 

Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning 

van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U 

deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl 

wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw 

heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons 

hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons 

met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
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Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige 

Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid 

over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, 

aan onze bisschop Hendriks en aan allen die Gij als herders in uw 

Kerk hebt aangesteld. 

 

Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats 

innemen in ons hart, en vergeet niet hen, die door de dood van 

ons zijn heengegaan. 

 

Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder 

van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; 

samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen 

hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen 

wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw 

Zoon, onze Heer. 

 

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 

 

 

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.  
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Vredeswens 
 

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 
 

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. 
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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. 

 

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 bedroefd 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. 
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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. 

 

 

Slotgebed 
 

 

Mededelingen 
 

 

Wegzending en Zegen 
 

 

Slotlied                 allen staan 
Het lied van God die vóór ons is 

t. H. Oosterhuis / mel. ‘Gelukkig is het land’ / bew. B. Huijbers 
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2. Hij heeft zijn eigen zoon 

geen enkel leed bespaard. 

Hij heeft ten einde toe 

zijn geest geopenbaard. 

Als God zo vóór ons is 

wie zal dan tegen zijn? 

Al wat ons overkomt 

zal hoop en zegen zijn. 

 

3. Wie zal ons scheiden ooit 

van God ons goed en bloed. 

Geen toekomst en geen dood 

bedreigt ons meer voorgoed. 

Genadig en getrouw 

wil Hij mijn vrede zijn. 

Geen mens die hem weer houdt 

om onze God te zijn. 
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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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