EEN ZAAIER GING UIT OM TE ZAAIEN

Eucharistieviering – zondag 12 Juli 2020
15e zondag door het jaar - A
De Goede Herder - Amsterdam
Voorganger: Deken Ambro Bakker s.m.a.
Pastor Dea Broersen: lectrice
Organist/ Pianist: Ronald Dijkstra

Openingslied: Het Lied van Gods Aanwezigheid (GH 203)
H. Oosterhuis/16e eeuw, gewijzigd
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder Uw vleugels rusten wij.
2. 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.
3. Gij zit onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. 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.
5. 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.

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 en bemoediging
Gebed om vergeving (gebeden)
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.
Heer, die onze voorspreker zijt
aan de rechterhand van de Vader,
ontferm u over ons.
Heer, ontferm u over ons.
Pr.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden
tot het eeuwig leven.
A.
Amen.
Heer ontferm U - uit de Mis van Herman Strategier (1912-1988)
Eer aan God in den hoge (gebeden)
Pr.
A.

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.

Pr.
A
Pr.
A.
Pr.
A
Pr.
A.
Pr.
A.
Pr.
A.

Wij prijzen en aanbidden U,
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader.
Heer, Eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus.
Met de Heilige Geest - in de heerlijkheid van God de
Vader.
Amen.

Gebed
Eerste lezing: Jesaja 55:10-11
Zo spreekt de Heer:
‘Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen
en daar pas terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar vruchtbaar hebben gemaakt
en haar met groen hebben bedekt,
wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven
en het brood aan wie moet eten;
zó zal het ook gaan met mijn woord,

dat komt uit mijn mond;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug;
her keert pas weer, wanneer het mijn wil heeft volbracht
en zijn zending heeft vervuld’.
Wij danken God voor zijn Levend Woord.
Lied: Als regen die de aarde drenkt (GH 128)
H. Jongerius/ Th. Tallis
1.

Als regen die de aarde drenkt
die droog en dorstig is:
zo voedt het woord van God de mens
die doods en duister is.

2.

Als zonlicht dat het groen gewas
uit zaad ontkiemen doet:
zo geeft het woord van God de mens
luister en nieuwe gloed.

3.

Als schaduw die verkoeling brengt
op 't heetste van de dag
geneest het woord van God de mens
die op bevrijding wacht.

4.

O, God, vernieuw de dorre grond,
verzacht wat is verhard:
maak ons gehoorzaam aan uw woord
en mensen naar uw hart

Alleluia, alleluia, alleluia

Evangelie: Matteüs 13:1-9
Op zekere dag verliet Jezus zijn huis
en ging aan de oever van het meer zitten.
Toen verzamelde zich bij Hem een menigte zó talrijk,
dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen,
terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan.
Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen.
‘Eens’ zo begon Hij, ‘ging een zaaier uit om te zaaien.
Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg
en de vogels kwamen het opeten.
Een ander gedeelte viel op rotsachtige plekken,
waar het niet veel aarde had;
het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag.
Toen de zon was opgekomen,
kreeg het te lijden van de hitte,
zodat het verdorde bij gebrek aan wortel.
Weer een ander gedeelte viel onder de distels
en deze schoten op, zodat het verstikte.
Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond
en leverde vrucht op:
deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.
Wie oren heeft, hij luistere’,
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
in alle eeuwen der eeuwen

Overweging: Een zaaier ging uit om te zaaien
Geloofsbelijdenis (bidden)
Pr.
Allen.

Ik geloof in God, de almachtige Vader.
Schepper van hemel en aarde
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
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.
De aarde is vervuld (GH 143 )

W. Barnard/Frits Mehrtens

1.

De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van Goddelijk geduld en goddelijk beleid.

2.

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
zij gaat door alle nood door heel het leven heen.

3.

Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
Omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.

4.

Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:
De wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.

5.

De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid
Als dienaars tot de oogst der goedertierenheid.

6.

Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer,
Valt in de voor des doods, valt in de aarde neer.

7.

Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht,
De oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.

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.
A:
P.
A:
Pr.
A:

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.

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. Uw grootheid is niet te doorgronden:
in uw goddelijke kracht zijt Gij de zwakke mens te hulp
gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt Gij het
geneesmiddel ten leven genomen, en aan hen die verloren

waren, hebt Gij langs de weg van hun ondergang behoud en
redding gebracht door Christus onze Heer. Door wie de
engelen, die eeuwig staan voor uw troon, U vol vreugde
aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen
meeklinken in dit koor, wij smeken U - en dat ook onze hulde
wordt gehoord als U ter eer dit lied wordt aangeheven:
Heilig - uit de Mis van Herman Strategier (1912-1988)
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.
A:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
En wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

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, Johannes, 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)
A:

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 - uit de Mis van Herman Strategier (1912-1988)
Communie

Lied: Eet en drinkt van brood en wijn (171)
H. Jongerius/ Este’s Psalter, 1592
1.

Eet en drinkt van brood en wijn tot mijn gedachtenis,
en weet dat er in angst en pijn een weg naar vrede is.

2.

Deelt het leven met elkaar tot mijn gedachtenis,
en schenkt elkaar voor alle haat alleen vergiffenis.

3.

Leeft in liefde met elkaar tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar dat leven geven is.

Een woord van bemoediging
We kunnen de deur weer uit
de ramen open
ik kan mijn nest verlaten
als vrije vogel rondlopen.
De Hellehond Cerberus,
in deze tijd Corona genaamd.
is aan de ketting gelegd
maar wees niet te goed van vertrouwen
de strijd is nog lang niet beslecht.
Zijn felle vechten is befaamd
Houdt afstand hij zal niet bijten
maar stap niet in zijn wereld
die hij achter zich houdt.
Wat menigeen niet weet
het is er stervenskoud
het zal je zeker spijten
gebruik je verstand.
Hij komt je zo lief tegemoet

maar hij blaft kwaadaardig en luid.
Niemand komt echter
zijn wereld weer uit
voorlopig lijkt de ketting sterk genoeg
het is mooi weer vandaag
dus ga ik naar het strand (Attje de Vries)
Lied: zending en zegen
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.
A:
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
Slotlied: De Geest des Heren (GH 146) – H. Oosterhuis)
1.

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
In al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend
Herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld

2.

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur
Hij is een bron van hoop iIn alle dorst en duur
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar

3.

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God
Dat Hij ons in de Zoon, doet opstaan uit de dood
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt
Kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt

Luiden van de klokken

-------Volgende uitzending op RTV-Amstelveen
op zondag 19 juli om 10.30 uur
vanuit de Torenkapel
H. Geest-Urbanus Bovenkerk
(zonder parochianen)
--------

