EEN SCHAT VERBORGEN
IN DE AKKER

Eucharistieviering – zondag 26 juli 2020 –in de Heilige Augustinus

Voorgangers: Deken Ambro Bakker s.m.a. en Pastor Dea Broersen.
Koor:
Enkele leden van de Liturgische zanggroep Tolle Lege
o.l.v. Marlies van ’t Hoff-Hattink
en pianiste Nicolette Klerks

Openingslied: Gezegend deze dag – Kris Gelaude
V.

Gezegend deze dag.
Gezegend het omhelzende licht.
Gezegend in mensen die Goddelijke kracht
weerspiegelend uw aangezicht.
Eerste gezegende, Vader, Zoon en bezielende geest.

Allen:

Gezegend deze dag.
Gezegend het omhelzende licht.
Gezegend in mensen die Goddelijke kracht
weerspiegelend uw aangezicht.
Eerste gezegende, Vader, Zoon en bezielende geest.

Welkom
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
Gebed om ontferming
Pr.
Heer, die de rouwmoedigen troost,
ontferm u over ons.
A.
Heer, ontferm u over ons.
Pr.
Christus, die gekomen zijt voor de zondaars,
ontferm u over ons.
A.
Christus, ontferm u over ons.

Pr.

A.
Pr.

A.

Heer, die onze voorspreker zijt
aan de rechterhand van de Vader,
ontferm u over ons.
Heer, ontferm u over ons.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden
tot het eeuwig leven.
Amen.

Glória in excélsis Deo uit Taizé
Eer aan God in den Hoge
Gebed
Eerste lezing: 1 Koningen 3:5+7-12
In die tijd verscheen Jahwe in een droom aan Salomo en zei: `Wat wilt
ge dat Ik u geef?' Salomo antwoordde: Welnu, Jahwe mijn God, Gij
hebt uw dienaar tot koning verheven als opvolger van mijn vader
David, hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik
doen of laten moet. Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat
Gij uitverkoren hebt, een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of
te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest, om recht
te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken
tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit
grote volk van U”. Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer. En
God zei tot hem: `Omdat ge juist dit gevraagd hebt en geen lang leven
hebt gevraagd en ook geen rijkdom of de dood van uw vijanden,
maar alleen inzicht, om recht te kunnen spreken, daarom voldoe Ik
aan uw verzoek en geef Ik u een geest vol wijsheid en inzicht: zoals

gij zal er voor u niemand geweest zijn, en na u zal er niemand opstaan
zoals gij’. Wij danken U, Heer voor uw Levend Woord.
Lied: Wie anders zou de hemel dragen tekst: Kris Gelaude
V.

Wie anders zou de hemel dragen
dan zij, die van de aarde houden
in een zachtmoedige omarming

Allen:

Wie anders zou de hemel dragen
dan zij, die van de aarde houden
in een zachtmoedige omarming

Evangelie: Matteüs 13:44-46
In die tijd zei Jezus tot de menigte: ‘Het Rijk der hemelen gelijkt op
een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg
hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat
hij bezat en kocht die akker. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een
koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote
waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht
haar’.
Wij danken U, Heer, voor uw Levend Woord.
Acclamatie t. Henriette Roland Holst /m. Mariette Harinck
Dit ene weten wij
en aan dit één houden wij ons vast in de duistere uren.
Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.
Overweging: Verborgen schatten

Lied van Geloof, Hoop en Liefde t. Niek Schuman – m. Jan Pasveer
Zeg, wie zal zaaien de kiem van Geloof,
groeiend vertrouwen, aarzelend volgen,
en hoor dan, wat soms met mensen gebeurt:
in het verborgen wordt iemand geraakt,
iemand groeit uit tot een stem.
En iemand gaat spreken en brengt met een woord
de taal van de leugen tot zwijgen.
Zeg, wie zal zaaien het groen van de Hoop,
licht in de ogen, vonken verwachting,
en kijk dan, wat soms met mensen gebeurt:
in het verborgen wordt iemand bevrucht,
iemand groeit uit tot een lach.
En iemand gaat zingen en gaat met een lied
de treurige dingen te lijf.
Zeg, wie zal zaaien de kleur van de Liefde,
passie, beweging, hart voor de mensen,
en voel dan, wat soms met mensen gebeurt:
in het verborgen wordt iemand bezield,
iemand groeit uit tot een vuur.
En iemand gaat opstaan en brengt als de zon
versteende gevoelens tot leven.
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
Klaarmaken van de tafel
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.
Het lied van het brood (t. H, Oosterhuis – m. A. de Klerk) GvL 457
1.

Het brood in de aarde gevonden,
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.

2.

Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het vreemde brood van liefde,
het stenen brood van de dood.

3.

Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.

4.

Dat brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan.
Wij delen het met elkander
ons hele mensenbestaan.

5.

Gij deelt het met ons, zo deelt Gij
U zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.

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.
Eucharistisch Gebed
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.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken,
altijd en overal. Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat;
Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw
beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt Gij aan hem
onderworpen: in uw Naam mag hij over alles heersen en U altijd

prijzen om het werk van uw handen, door Christus onze Heer.
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U en
zingen vol vreugde:
Lied: Heilig, heilig, hoogverheven
Koor.

Heilig, heilig, hoogverheven,
heilig zijt Gij, onze God.
Heilig, heilig, nooit volprezen,
Heer des hemels Sabaoth.
Hemel en aarde zijn vol van Uw glorie,
tonen Uw macht, tonen Uw zorg.
Heilig, heilig, onze God,
Heer des hemels Sabaoth.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles
levend en heilig in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig,
U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van
Oost tot West moet door een zuiver offergave hulde worden gebracht
aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan
U toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw
Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw
Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood, en sprak
daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak Hij
het brood, gaf het aan zijn leerlingen, en zei: "Neemt, en eet hiervan, gij
allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt."
Zo nam Hij na de maaltijd de beker, en sprak een zegenbede om uw

naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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.
Acclamatie

Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop,
dat een nieuwe wereld komen zal,
waar brood en liefde is, genoeg voor alleen.

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand;
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U
vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer:
Zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in
herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij
mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.
Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien
worden tot één lichaam en één geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U; dan zullen wij
het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de
heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef, haar
bruidegom. Samen met uw apostelen en martelaren, samen ook met de
beschermers van onze Amstelveense geloofsgemeenschappen: de
heilige Augustinus, de heilige Urbanus, de zalige Titus Brandsma, de
heilige Anna, met Jezus als onze Goede Herder en de bijstand van uw
Heilige Geest, en met allen die in uw heerlijkheid zijn, en daar voor ons
bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen

toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven
opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op
aarde, sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Franciscus, onze
paus, onze bisschop Johannes, de geestelijkheid en heel het gelovige
volk dat Gij U hebt verworven.
Wij vragen U welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God,
breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat
onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren, en
die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf
hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen
genieten van uw heerlijkheid, door Christus, onze Heer. Door Hem
schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 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.

Vredeswens en Lam Gods
Communie
Lied: Wie om wil gaan met brood en wijn
T.: Guus van ’t Hoff – mel.: God roept de mens op weg te gaan
Wie om wil gaan met brood en wijn,
het woord wil doen en horen,
hij geeft zichzelf geruisloos weg,
wordt steeds opnieuw geboren.
Wie verder kijkt dan ogen zien
en oren kunnen horen,
hij is gelijk een levend woord,
maakt broeders als herboren.
Bespreek met God je diepste ik,
wees stil en maak je klein.
Je Vader laat je niet alleen,
je leeft van brood en wijn.
Deel wat je hebt en houdt niet vast,
het leven zal gaan leven.
Het beste wat er in je is,
het werd ook jou gegeven.
Mededelingen

Een woord van bemoediging
‘En de mensen bleven thuis.
En lazen boeken, en luisterden,
en rustten, en oefenden,
en maakten kunst,
en speelden spelletjes,
en leerden nieuwe manieren van zijn,
en waren stil.
En luisterden nog dieper.
Sommigen mediteerden,
sommigen baden,
sommigen dansten.
Sommigen ontmoetten hun schaduwen.
En de mensen begonnen anders te denken.
En de mensen heelden.
En, in de afwezigheid van mensen
die onwetend, gevaarlijk,
onbewust en harteloos leefden,
begon de aarde te helen.
En het gevaar ging voorbij,
en de mensen kwamen weer samen.
Ze rouwden om hun verliezen,
en maakten nieuwe keuzes,
en droomden nieuwe beelden,
en creëerden nieuwe manieren
om te leven en
de aarde ten volle te helen,
zoals ze zelf geheeld waren.’
– Kitty O’Meara

Lied: Laat ons maar van liefde zingen - tekst: Jos Brink
V.

Laat ons maar van liefde zingen,
laat ons maar elkaar verstaan.
laat ons maar elkaar omringen
met de moed om door te gaan.

Allen:

Laat ons maar van liefde zingen,
laat ons maar elkaar verstaan.
laat ons maar elkaar omringen
met de moed om door te gaan.

Zending en zegen
Pr.

Allen:

Pr.
A.

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.
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.
De almachtige en barmhartige God moge u zegenen en
bewaren. in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen

Slot: If the World Was Ending
In de nieuwe Spirit staat een
interview met het jonge
meisje Jasmijn, die intussen
bekend geworden is als
‘de zingende misdienaar’
van onze Augustinuskerk.
Wil zij zo genoemd worden?
In Spirit staat; ‘Heel vrolijk,
met haar wapperende haren
als een verjongde versie van
Ilse de Lange, geeft ze aan dat ze dat helemaal prima vindt.
Jasmijn Schröder deed mee met The Voice Kids en is daarmee een
bijzonder avontuur begonnen Ze heeft daar op een goede een
charmante manier de finale gehaald. Wij willen deze serie tvuitzendingen vandaag afsluiten met het lied dat zij in deze finale
heeft gezongen. Het heeft als titel: If the World Was Ending. En
daarmee willen wij ook u, kijkers en luisteraars, bedanken voor uw
trouwe aanwezigheid, en in het bijzonder ook diegenen die vanuit
RTV-Amstelveen ons op een hele sympathieke manier en inzet deze
gelegenheid hebben geboden.
Klokken luiden

