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Mis: Missa Breve in C – Ch. Gounod 
 
OPENINGSLIED: Lead me Lord 
Lead me Lord, lead me in Thy righteousness,  
make Thy way plain before my face. 
For it is Thou Lord, Thou, Lord, only, 
That makes me dwell in safety. 
 
 
WOORD VAN WELKOM  
 
 
GEBED OM VERGEVING 
Heer, die de rechtvaardigen bemint 
en de verdrukten recht verschaft,  
ontferm U over ons 
Heer ontferm U over ons. 
 
Christus, die rondtrok en alle  
ziekten en kwalen genas,  
ontferm U over ons 
Heer ontferm U over ons. 
 
Heer, die de wil van de Vader hebt volbracht 
en ons zijn geboden hebt gegeven  
om ze trouw te volbrengen,  
ontferm U over ons. 
Christus ontferm U over ons. 
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KYRIE (Missa Breve in C – Ch. Gounod) 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison. 
 
GLORIA IN EXCELSIS DEO   EER AAN GOD IN DEN HOGE 
Gloria in excelsis Deo     Eer aan God in den hoge. 
et in terra pax hominibus    en vrede op aarde aan de 
bonae voluntatis.      mensen, die Hij liefheeft. 
Laudamus Te. Benedicimus Te.  Wij loven U. Wij prijzen U. 
Adoramus Te.       Wij aanbidden U. 
Glorificamus Te.      Wij verheerlijken U. 
Gratias agimus Tibi     En wij zeggen U dank voor Uw 
propter magnam gloriam tuam  grote 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 wegneemt de zonden 
miserere nobis.      der wereld, ontferm U over ons. 
Qui tollis peccata mundi,    Gij, die wegneemt de zonden 
suscipe deprecationem nostram.  der wereld, aanvaard ons gebed. 
Qui sedes ad dexteram Patris,  Gij, die zit aan de rechterhand van  
miserere nobis.       de Vader, ontferm U over ons 
Quoniam Tu solus Sanctus.   Want Gij alleen zijt de heilige. 
Tu solus Dominus.     Gij alleen de Heer. 
Tu solus altissimus,     Gij alleen de Allerhoogste, 
Iesu Christe.       Jezus Christus. 
Cum Sancto Spiritu in     Met de Heilige Geest in de 
gloria Dei patris.      heerlijkheid van God de Vader. 
Amen.         Amen. 

 
 
GEBED 
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EERSTE LEZING: 2 Koningen 4,8-11.14-16a. 
Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. 
Daar woonde een welgestelde vrouw, die hem met 
aandrang uitnodigde bij haar te komen eten. 
En iedere keer dat de profeet in het vervolg daar in de 
buurt kwam, ging hij daar eten. 
Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot: 
“Luister eens, ik heb gemerkt, 
dat hij die altijd bij ons aan huis komt, 
een heilige man Gods is. 
Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem 
metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een 
lamp in zetten; 
als hij dan bij ons aankomt,  
kan hij daar zijn intrek nemen.” 
Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, 
kon hij de bovenkamer betrekken 
en er zich te rusten leggen. 
Daarna vroeg Elisa aan Gechazi, zijn knecht: 
“Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?” 
Gechazi antwoordde: 
“Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud.” 
Toen zei Elisa: “Roep haar.” 
De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening 
staan. 
En Elisa zei: “Volgend jaar om deze tijd 
zult u een zoon aan uw hart drukken.” 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
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ACCLAMATIE:  ‘Hallelujah’. 
 
 
LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS 
MATTEÜS 10,37-42. 
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: 
“Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, 
is Mij niet waardig; 
wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, 
is Mij niet waardig. 
En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, 
is Mij niet waardig. 
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, 
en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, 
zal het vinden. 
Wie u opneemt, neemt Mij op; 
en wie Mij opneemt, 
neemt Hem op die Mij gezonden heeft. 
Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, 
zal ook het loon van een profeet ontvangen; 
en wie een deugdzaam mens opneemt, 
omdat het een deugdzaam mens is, 
zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. 
En wie een van deze kleinen, 
al was het maar een beker koud water geeft, 
omdat hij mijn leerling is, 
voorwaar, Ik zeg u: 
zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.” 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
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OVERWEGING 
 
 
GELOOFSBELIJDENIS 
Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde.  
En in Jezus Christus, zijn enige 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, 
van daar 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. 

 
 
VOORBEDEN 
Acclamatie naar iedere bede: 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
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KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
 
ORGELSPEL 
 
 
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 over 
de digitale collecte vindt u in de speciale bijlage op de 
diverse websites.  
 
 
EUCHARISTIE 
 
Bid, broeders en zusters…. 
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. 
 
 
EUCHARISTISCH GEBED 
 
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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Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld 
draagt Gij in uw hand en Gij waakt over al uw 
mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap 
om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te 
treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de weg die 
leidt nar U. Hij is de waarheid, geen andere waarheid 
maakt ons vrij; Hij is het leven dat ons van vreugde 
vervult. Wij danken U voor de liefde die Gij ons 
toedraagt in Jezus Christus. 
 
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen en 
prijzen uw heerlijkheid met dit lied: 
 
SANCTUS / BENEDICTUS (Missa Breve in C – Ch. Gounod) 

Sanctus, - Sanctus, - Sanctus - Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. –  
Hosanna in excelsis. - 
Benedictus qui venit in nomine Domini. –  
Hosanna in excelsis. 
 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. 
Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij 
durven dromen zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons 
samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde 
vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg 
naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij 
herkennen Hem bij het breken van het brood.  
 
 



- 8 - 
 

Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw 
Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in 
ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en 
zijn bloed. 
 
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onze de 
maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak 
het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn Lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw 
het dankgebed.  
Hij gaf hem 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. 
 
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. 
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Oneindig goede Vader, wie vieren de gedachtenis 
van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die 
Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de 
dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij 
ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid 
neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn 
leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat 
voor ons, Vader, de weg naar U, geopend en 
begaanbaar zij.  
 
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons 
wonen en vervul ons met uw liefde.  
Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn 
bloed en laat ons één worden in liefde en geloof, 
verbonden met onze paus N. en onze bisschop N. 
 
Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden 
in onze mond om wie zich eenzaam en verloren 
voelen, te troosten in uw Naam. Maak ons vindingrijk 
en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid 
zijn en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van 
waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede 
schept, van hoop die alle angst verdrijft. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die 
in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en 
over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof 
hebt gekend. Breng hen tot het licht van de 
verrijzenis.  
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En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan 
op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons 
de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig 
leven in uw heerlijkheid. 
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat 
wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw 
apostelen en martelaren, en al de anderen die U 
genegen zijn, in het bijzonder de beschermheiligen 
van onze parochies in Amstelland: de H. Augustinus, 
de H. Urbanus, de H. Anna, de zalige Titus 
Brandsma, en met Jezus, onze Goede Herder, en 
onder aansturing van de H. Geest, dankbaar uw 
Naam aanbidden en U prijzen door Jezus 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. 
 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/het-leven-van-maria/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
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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. 
 
 
VREDEWENS 
 
 
AGNUS DEI  (Missa Breve in C – Ch. Gounod) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. 
(2x) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis 
pacem. 
 
 
COMMUNIE 
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LIED :Nearer my God to Thee 
 
Nearer my God, to Thee, nearer to Thee! 
E’en though it be a cross that raiseth me. 
Still all my song would be nearer, my God, to Thee. 
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee! 
 
Though like the wanderer, the sun gone down 
Darkness be over me, my rest a stone. 
Yet in my dreams I’d be nearer, my God, to Thee 
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee! 
 
Or if on joyful wing, cleaving the sky, 
Sun, moon and stars forgot, upwards I fly. 
Still all my song shall be, nearer, my God, to Thee 
Nearer, my God, to thee, nearer to Thee! 
 
 
SLOTGEBED 
 
 
MEDEDELINGEN 
 
 
WEGZENDING EN ZEGENWENS 
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SLOTLIED : An Irish Blessing 
 
May the road rise to meet you 
May the wind be always at your back 
May the sun shine warm upon your face 
The rains fall soft upon your fields 
And until we meet again,  
may God hold you in the palm of His hand 
 
May the sun make your days bright 
May the stars illuminate your nights 
May the flowers bloom along your path 
Your house stand firm against the storm 
And until we meet again, 
may God hold you in the palm of His hand. 
 
 
 

Vanaf volgende week, 5 juli, zijn onze kerken weer open 

voor vieringen met maximaal 100 mensen en met enige 

beperkingen en afspraken. U bent daar al over 

geïnformeerd. Op 5 juli is er op diverse locaties van onze 

parochie dus weer een viering waar parochianen van harte 

welkom zijn, maar wij verwijzen u graag naar de 

locatiewebsites en de website van RK Amstelland voor 

belangrijke informatie over uw kerkbezoek. 

In de maand juli zullen we daarnaast een online gestreamde 

viering aanbieden. Deze zal op 5 juli zijn vanuit de Titus 

Brandsmakerk. Wegens logistieke en technische redenen is 

deze viering zonder publiek. 


