
 

“Ik zie ik zie wat jij niet ziet “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thomas, als jij mij zou kennen, 

Zou ook jij mijn Vader kennen. 

Nu reeds ken je Hem en zie je Hem 

Hierop zei Filippus: ‘Jezus, laat ons dan de Vader zien’. 

En Jezus weer:’ Ik ben al zo lang bij je 

En je kent Mij nog niet, Filippus?’ 

Wie Mij ziet ziet de Vader 

Hoe kun je dan zeggen ‘laat mij de Vader zien?’ 

 

 
Eucharistieviering – 10 mei 2020 

De Goede Herder-Amsterdam 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: Deken Ambro Bakker s.m.a. 

Pastor Dea Broersen: lectrice 

Enkele leden van het Goede Herder-koor: Jeroen, Jos en Bart. 

Organist: Vincent Kuin 

  



Openingslied: Hoort, hoe God met mensen omgaat 

    GvL 619 – T. Henk Jongerius m trad. Engels 

 

9. Hoort hoe God met mensen omgaat 

 hoe Hij tot Elia sprak 

 die de storm van angst en twijfel 

 met een stille bries doorbrak. 

 

11. Hoort hoe God met mensen omgaat, 

 hoe Hij tot Maria kwam, 

 die Hij van het woord vervulde, 

 eens beloofd aan Abraham. 

 

12. Hoort hoe God met mensen omgaat, 

 hoe Hij ons een Dienaar zond, 

 die met liefde als zijn wapen 

 ons voorgoed aan zich verbond. 

 

13. Hoort hoe God met mensen omgaat, 

 hoe wij Hem ter harte gaan, 

 die ook hier tot ons zal spreken 

 als wij vragen naar zijn Naam. 

 

Welkomstzegen 

 

Pr. De genade van onze Heer Jezus Christus, 

 de liefde van God en de gemeenschap 

 van de heilige Geest zij met u allen. 

 Moge de Heer ons ook in deze roerige tijden 

 beschermen, zegenen en bewaren. Amen 

 



Woord van welkom en bemoediging 

 

Kyrie-litanie 

Pr. Tegenover het geloof van Maria 

 is ons geloof klein en onstandvastig. 

 Laten we in stilte onze tekortkomingen overwegen: 

 

Dea Heer, U hebt ons uw moeder gegeven 

 als een toonbeeld van geloof. 

 Vergeef ons ongeloof en ontferm U over ons. 

Pr. Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U. 

 

Dea Christus, U hebt ons uw moeder gegeven. 

 Zij bleef U trouw tot in de dood. 

 Vergeef ons onze ontrouw en ontferm U over ons. 

Pr. Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U. 

 

Dea Heer, U hebt ons uw moeder gegeven. 

 Zij spreekt voor ons ten beste. 

 Verhoor ons gebed en ontferm U over ons. 

Pr. Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U. 

 

Pr.   Moge wij dit uur gezegend worden met vrede,  

met het licht van liefde, waarin God en wij, 

Zijn mensenkinderen, elkaar van harte nabij mogen zijn. 

Al.   Amen. 

 

  



Eer aan God in den hoge (gebeden) 

Pr. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde 

 aan de mensen die Hij liefheeft. 

A. Wij loven U. 

Pr. Wij prijzen en aanbidden U, 

A Wij verheerlijken U en zeggen U dank 

 voor uw grote heerlijkheid. 

Pr. Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. 

A. Heer, Eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 

Pr. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 

A Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

 ontferm U over ons. 

Pr. Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

          aanvaard ons gebed. 

A. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 

          ontferm U over ons. 

Pr. Want Gij alleen zijt de Heilige, 

A. Gij alleen de Heer. 

Pr. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. 

A. Met de Heilige Geest - in de heerlijkheid van God de Vader.  

          Amen. 

 

Gebed 

God, U opent de poort van ons geloof voor alle volken van tijden. Wij 

vragen U: roep ook in deze Coronatijd mensen die zich wijden aan 

gebed en diaconale inzet. Vermeerder het aantal leerlingen die met 

hart en ziel geloven in Uw Zoon, en elkaar liefhebben zoals uw Zoon 

van ons houdt. Leer ons zien en inzien waar het in ons leven, ook in 

deze niet gemakkelijke tijd, werkelijk omgaat: de band van Uw 

geloof, en een hoop liefde. Dit vragen wij U door Christus, Uw Zoon, 

onze Heer. 



Eerste lezing 1 Petrus 2:4-9 

Dierbaren, treedt toe tot de Heer, de levende steen, door de mensen 

verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat 

ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke 

tempel. Draagt als een heilig priesterschap geestelijke offers op, die 

welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de 

Schrift: Ik leg in Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. 

En wie op Hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld. Kostbaar, 

dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt: De steen 

die de bouwers hebben afgekeurd, die is de hoeksteen geworden, 

maar ook een steen waaraan zij zich stoten, een rots waarover zij 

struikelen’. Zij stoten zich, omdat zij het woord weigeren te gehoor-

zamen; en daartoe waren zij ook bestemd. Maar gij zijt een 

uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, 

Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen 

van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar 

licht: Wij danken de Heer voor zijn Woord. 

 

Het lied van Gods aanwezigheid (GvL 456) 

 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, 

 en hoe onzegbaar ons nabij, 

 Gij zijt gestadig met ons bezig, 

 onder uw vleugels rusten wij. 

 

 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 

 niet hoog en breed van ons vandaan. 

 Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 

 dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

 en niemand heeft U ooit gezien. 



 Maar wij vermoeden en geloven 

 dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

 Gij zijt in alles diep verscholen 

 in al wat leeft en zich ontvouwt. 

 Maar in de mensen wilt Gij wonen 

 met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, 

 waar ook ter wereld mensen zijn. 

 Blijf zo genadig met ons bezig, 

 tot wij in U volkomen zijn. 

 

Evangelie: Johannes 14:1-12 

In die tijd zei Jezus tot mijn leerlingen: Laat uw hart niet verontrust 

worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn 

Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben 

gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik 

ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u 

op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar 

Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend 

 

Tomas zei tot Hem: ‘Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe 

moeten wij dan de weg kennen?’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik ben de 

weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij 

door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. 

Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.’ 

 

Hierop zei Filippus: ‘Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.’ En 

Jezus weer: ‘Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? 

Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de 



Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is. 

De woorden die Ik u zeg, spreek ik niet uit Mijzelf, maar het is de 

Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht.  Gelooft Mij: Ik ben in 

de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de 

werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf 

de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik 

naar de Vader ga. Wij danken God voor zijn Levend Woord. 

 

Acclamatie: - gezongen 

 U komt de lof toe, U het gezang, 

 U alle glorie, O vader, o Zoon, O Heilige Geest 

 

Overweging: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. 

 

 



Geloofsbelijdenis 

Pr.  Ik geloof in God, de almachtige Vader. 

  Schepper van hemel en aarde 

Allen.  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, 

  is gekruisigd, gestorven en begraven, 

  die nedergedaald is ter helle, 

  de derde dag verrezen uit de doden, 

  die opgestegen is ten hemel, 

  zit aan de rechterhand van God, 

  de almachtige Vader, 

  Vandaar zal Hij komen oordelen 

  de levenden en de doden. 

  Ik geloof in de heilige Geest; 

  de heilige katholieke kerk, 

  de gemeenschap van de heiligen; 

  de vergeving van de zonden; 

  de verrijzenis van het lichaam; 

  en het eeuwig leven. Amen. 

 

De Voorbede. 

Pr.  Heer onze God, Gij die onze vragen kent 

  nog voordat wij ze hebben uitgesproken, 

  wij bidden U: aanvaard ons gebed. 

  Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is 

  voor ieder van ons en dat U met ons bent 

  nu wij de kwetsbaarheid 

  van ons bestaan ervaren. 



  Versterk ons geloof en onze hoop, 

  zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

  aan Uw Goddelijke voorzienigheid 

  Dit vragen wij door Jezus Christus,  

  Uw Zoon en onze Heer. – Amen 

 

Collecte 

Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan voor de 

collecte. Ook nu kunt u zich aansluiten door het overmaken van uw 

bijdrage. Alle informatie vindt u in de speciale bijlage en op de 

diverse websites.  

  

Lied:  De Heer is waarlijk opgestaan 

 

 De Heer is waarlijk opgestaan, alleluja. 

 Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluja. 

 Want Jesus, onze Koning groot, alleluja. 

 Verrees in glorie van de dood, alleluja. 

 Alleluja, alleluja. 

 

 Gij die de Vorst van vrede zijn, alleluja. 

 De schepping is om U verblijd, alleluja. 

 De morgen van de eerste dag, alleluja. 

 Zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluja. 

 alleluja, alleluja. 

  

 De Heer herwon zijn heerschappij, alleluja. 

 Hij maakt ons in zijn liefde vrij, alleluja. 

 Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluja. 

 Zijn woord en brood zijn onze spijs, alleluja. 

 alleluja, alleluja. 



Offerande 

Pr  Bidt zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan 

  worden door God, de almachtige Vader. 

A:  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. 

 

Pr.  De Heer zal bij u zijn. 

Allen  De Heer zal u bewaren. 

P.  Verheft uw hart. 

Allen  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr.  Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Allen  Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Pr. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil 

en genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze 

dagen, maar vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, 

Christus, is voor ons geslacht. Wat oud was, is tenietgedaan; wat 

neerlag is tot nieuw leven opgericht: in Christus is ons leven geheel 

en al hersteld. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op 

aarde wonen; vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten 

en krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: 

Heilig - Lied: uit de Mis van Herman Strategier 1912-1988 

Pr. Ja, U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus 

Christus, uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat 

ons mensen redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs 

uw vrede ons wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij 

ons van U hadden afgewend, hebt Gij ons doen terugkeren door uw 



Zoon, Hem hebt Gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U 

bekeren en elkander beminnen. 

Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en 

vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, 

nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. Want, voordat Hij zijn 

leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij tijdens de maaltijd het 

brood in zijn handen, dankte en zegende U, brak het brood en gaf het 

aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw 

liefde, vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en 

sprak: 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. 

Gebeden:  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij   

  belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

Heer, onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 

nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden 

wij U aan, wat Gij ons gegeven hebt: het offer van volkomen 

verzoening. Heilige vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen 

met uw Zoon, en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze 

Geest verwijderen wat scheiding brengt. Laat Hij ons bewaren, in de 

gemeenschap met Franciscus, onze paus, Jozef en Johannes, onze 

bisschoppen en met geheel uw volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, 

tot teken van eenheid onder de mensen en tot instrument van uw 

vrede. 



Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met 

de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, met de heilige Jozef 

haar bruidegom en met alle heiligen, in het bijzonder de zalige Titus 

Brandsma, de heilige Urbanus, de heilige Augustinus, de heilige 

Anna, en met Jezus van Nazareth, de Goede Herder en uw heilige 

Geest, de beschermers van onze Amstellandse 

geloofsgemeenschappen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen 

en standen, van alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te 

vieren tot een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld 

is van uw vrede. Door Christus 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 (gebeden) 

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 

   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. 

 

Pr.  Vredesgebed 

 

Lam Gods - Lied: uit de Mis van Herman Strategier 1912-1988 

 



Communie 

 

In de meimaand een Marialied – Ave Maria van Dvorak 

 

Een woord van bemoediging - In de natuur 

 

Pr. Lieve mensen thuis, 

 terwijl wij op de rem staan 

 gaat de natuur gewoon door. 

 Bloemen gaan weer bloeien, 

 vogels zingen in koor.  

 

 De bomen krijgen weer bloesem, 

 ze worden weer mooi groen. 

 De dieren krijgen kleintjes 

 en wij hoeven niks te doen.  

 

 Wij zitten binnen, 

 houden afstand van elkaar. 

 Terwijl de natuur zich ontpopt, 

 kijken wij ernaar  

  

 Als je dan goed kijkt 

 en de schoonheid hiervan ziet. 

 Zijn het kleine wonderen 

 Waar je naar kijkt en van geniet  

 

 Voel de warmte van de zon. 

 Zie de kracht van de bomen. 

 De natuur redt zich wel, 

 zolang wij er niet aankomen. 



 Zolang wij dit respecteren 

 En het zien als een wonder. 

 Stil staan bij de schoonheid. 

 Dan besef je pas: dit is heel bijzonder.  

 

 Geef het tijd en ruimte 

 en alles komt weer terug. 

 De natuur neemt de tijd, 

 en wij, wij willen soms te vlug.  

 

 En als we dan weer mogen. 

 Het leven leven wat we kennen. 

 Sta er dan wat vaker bij stil 

 in plaats van er aan voorbij te rennen. 

  

Slotgebed 

 

Zending en zegen – gezongen 

 

Pr.  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. 

Allen:  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. 

  



Pr.  De almachtige en barmhartige God 

  moge u zegenen en bewaren, 

  in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen 

 

Mededelingen 

 

Wie al een God wil leven hier op aarde (GvL546) 

 

1. Wie als een God wil leven hier op aarde. 

 Hij moet de weg van alle zaad - en zo vindt hij genade. 

 

2. Hij gaat de weg van alle aardse dingen. 

 Hij leeft het lot met hart en ziel 

 van alle stervelingen. 

 

3. Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven. 

 Het kleinste zaad in weer en wind 

 moet sterven om te leven. 

 

4. De mensen moeten sterven voor elkander. 

 Het kleinste zaad wordt leven brood, 

 zo voedt de een de ander. 

 

5. En zo heeft onze God zich ook gedragen. 

 En zo is Hij het leven zelf 

 voor iedereen op aarde.  

 

 

Luiden van de klokken 

 

  



- - - - - - - - 

 

Volgende uitzending RTV-Amstelveen 

op zondag 17 mei om 10.30 uur  

vanuit de St. Augustinuskerk 
 

- - - - - - - - 

 


