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ZONDAG 5 JULI 2020   
14e zondag door het jaar   

 
 

 
   

EUCHARISTIEVIERING RK AMSTELLAND  
UIT DE TITUS BRANDSMAKERK 

 
   Voorgangers; Deken E. Jongerden 

    Diaken P. Koopman en pastor D. Broersen 
 

                       
Cantores: Titus Brandsmakoor                   
Organist: Vincent Dorenbos 

 
De viering is zonder parochianen i.v.m. coronavirus 

De viering is te volgen via RTV Amstelveen 
 
 



2 

 

Vaste gezangen: Missa Breve e Facile - Luigi Bottazzo 
  
Openingslied: Vol van verwachting 
 
Vol van verwachting zijn wij gekomen, 
om weer te weten waartoe wij bestaan. 
Verstillend van binnen, verlangend te horen 
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren 
waar mensen in aandacht en liefde verstaan. 
 
Tijd vloeit ineen: verleden wordt heden, 
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.. 
 
Samengekomen om te gaan vieren 
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 
 
 
Woord van welkom  
 
V.   In de naam van de Vader en de Zoon  

en de Heilige Geest 
K. Amen. Amen. Amen. 
V. Onze hulp is in de naam van de Heer 
K. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van 

God en de gemeenschap van de Heilige Geest 
K. zij met u allen. Amen 
V. Gezegend zij God 
K. de vader van onze Heer Jezus Christus.  

Amen. Amen. Amen 



3 

 

Schuldbelijdenis 
 
Kyrie 
  
Glorialied; Laudate omnes gentes  
 
Laudate omnes gentes laudate Dominum  
Laudate omnes gentes laudate Dominum  
 
Verblijdt U alle volken, verblijdt U in de Heer, 
Verblijdt U alle volken, en looft God altijd weer.  
  
 
Gebed 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Eerste lezing: Zacharia 9,9 – 10 
De messiaanse koning zal een deemoedige vredesvorst zijn 
 
Zo spreekt de Heer: 
Jubel luid, gij dochter Sion, 
juich, gij dochter Jeruzalem! 
Zie, uw koning komt tot u, 
rechtvaardig en zegevierend; 
hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, 
op een veulen, het jong van een ezelin. 
 
Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, 
de paarden uit Jeruzalem; 
de strijdboog wordt gebroken. 
Dan kondigt hij vrede af onder de volken, 
dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, 
van de Rivier tot de grenzen der aarde. 
 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Tussenzang; Psalm 27, De Heer is mijn licht en mijn heil 
 
Refrein: De Heer is mijn licht en mijn heil: 

wie zou ik dan vrezen? 
 
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?  
De Heer is mijn burcht, mijn behoud:  
voor wie zou ik beducht zijn? 
Refrein 
 
Dat ene vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen:  
daar te zijn in het huis van de Heer, al de dagen mijns levens. 
 
Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig uw antwoord. 
Gij zegt- en mijn hart spreekt het na: ‘zoekt mijn aanschijn ’. 
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. 
Refrein 
 

 
  
 
Vers voor het Evangelie 
 
Alleluia, alleluia! (2x) 
Weest dus waakzaam, 
want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt. 
Alleluia, alleluia! 
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Uit het heilig evangelie volgens Matteüs 11, 25 - 30 
Jezus prijst zijn Vader en roept allen tot zich die uitgeput zijn 
en onder lasten gebukt gaan. 
 
In die tijd sprak Jezus: 
‘Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,  
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt  
voor wijzen en verstandigen,  
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. 
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.  
Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,  
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon  
en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. 
Komt allen tot Mij  
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,  
en Ik zal u rust en verlichting schenken.  
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:  
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart:  
en gij zult rust vinden voor uw zielen,  
want mijn juk is zacht  
en mijn last is licht. 
 
 
♫ Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
 

 
Overweging 
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Geloofsbelijdenis 
V. Ik geloof in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde. 
A. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 
K. geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 

A. die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 

K. zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen  
de levenden en de doden. 

A. Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 

K. de vergeving van de zonden: 
de verrijzenis van het lichaam; 

A. en het eeuwig leven. Amen 
 
 
Voorbede acclamatie: God, onze Heer 
 
♫ God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
 
 
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. 

                                
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.hervormdschoonrewoerd.nl%2F&psig=AOvVaw3OAaE9Zk8_2l8-yC5RCrWC&ust=1590602031313000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj0u8qM0ukCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zittergies.be%2F&psig=AOvVaw2zQ4GxPP5vY2FNhu6MOecp&ust=1590602297748000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCz78ON0ukCFQAAAAAdAAAAABAb
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EUCHARISTIE 
 
Bidt, 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 zijn heilige kerk. 
 
 
Gebed over de gaven 
 
 

EUCHARISTISCH GEBED 
 
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. 
 
 
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 
door Jezus Christus onze Heer. 
Die, met ons onbestendig lot begaan, 
is vlees geworden, geboren uit de maagd: 
die, aan het kruis gestorven, 
ons gered heeft van de dood die eeuwig duren zou: 
die, opgestaan voorgoed, 
ons doet herleven tot in eeuwigheid. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, 
met allen die staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden: 
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Sanctus,- Sanctus,- Sanctus - Dominum Deus Sabaoth.- 
Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini. –  
Hosanna in excelsis. 
 
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 zuivere 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 ook 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. 
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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. 
 
 
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, met de apostelen, 
martelaren en heiligen, in het bijzonder met de zalige Titus 
Brandsma, de heilige Anna, de heilige Augustinus, de heilige 
Urbanus en Jezus als onze Goede Herder en met de kracht 
van de heilige Geest, en met allen die in uw heerlijkheid zijn 
en daar voor ons bidden. 
 
Moge 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.  
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Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en 
geloof; samen met uw dienaar onze paus Franciscus, en onze 
bisschop Johannes, met alle bisschoppen, de geestelijkheid 
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworden. 
 
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. In 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 
Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die 
Jezus ons gegeven heeft:  
 
 
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. 
 
Verlos ons Heer … 
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Want van u is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

Vredeswens                                             
 
 
Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis    2x 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 
. 
 
 
Communie 
 
 
Communielied; Eat this bread 
 
Eat this bread, drink this cup, 
come to him and never be hungry. 
Eat this bread, drink this cup, 
trust in him and you will not thirst. 
  
Jesus Christ, bread of life, 
those who come to you will not hunger. 
Jesus Christ, Risen Lord, 
those who trust in you will not thirst. 
 
 
Slotgebed   
 
 
Mededelingen 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fclipart-vectoren%2Fwitte_duiven.html%3Falttext%3D1%26start%3D400%26orderby%3D4%26sti%3D&psig=AOvVaw20wrlPjGaUJiZfAOf0j27M&ust=1590601457803000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCqgriK0ukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Zegen en wegzending 
 Vg.: 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. 
 
 
Slotlied; Vernieuw Gij mij 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij: 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
 

         VOLGENDE UITZENDING RTV AMSTELVEEN 
OP ZONDAG 12 JULI OM 10.30 UUR 
     UIT DE GOEDE HERDERKERK 


