ZONDAG 21 FEBRUARI 2021
zondag van de veertigdagentijd
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EUCHARISTIEVIERING RK AMSTELLAND
UIT DE TITUS BRANDSMAKERK
Voorgangers; Deken - pastoor E. Jongerden
Pastor D. Broersen
Cantores: Titus Brandsmakoor
Organiste: Aja Leemans
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*Vaste gezangen: Missa ad modem gregorianum
Openingslied: Hoort hoe God
1. Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.
2. Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij Noach uitzicht bood
die Hij redde uit het water,
uit het duister van de dood.
3. Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij ons een dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
4. 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.

Woord van welkom
Schuldbelijdenis
Heer, Gij zijt de dienaar geworden van de mensen.
Gij weet hoe wij geneigd zijn onszelf te handhaven
ten koste van anderen.
Heer, schenk ons vergeving.
Heer ontferm U over ons.
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Christus, Gij zijt in de handen van mensen overgeleverd.
Gij zijt om onze zonden door lijden en dood heengegaan.
Christus, schenk ons verging.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, Gij wilt dat wij met elkaar leven in vrede.
Gij weet hoe door onze schuld
niet allen tot hun recht komen.
Heer, schenk ons vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Moge………… Amen

Gebed

DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing: uit het boek Genesis 9, 8-15
Dit zei God tot Noach en zijn zonen:
‘Nu ga Ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht
en met alle levende wezens die bij u zijn,
met de vogels en de viervoetige dieren,
met alle dieren van de aarde die bij u zijn,
met al wat uit de ark is gekomen,
al het gedierte van de aarde.
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Ik ga met u een verbond aan
dat nooit meer enig levend wezen
door het water van de vloed zal worden uitgeroeid,
en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen
om de aarde te verwoesten.’
En God zei:
‘Dit is het teken van het verbond
dat ik instel tussen Mij en u
en alle levende wezens die bij u zijn,
voor alle geslachten.
Ik zet mijn boog in de wolken;
die zal het teken zijn van het verbond
tussen Mij en de aarde.
Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak,
en de boog in de wolken zichtbaar wordt,
dan zal Ik denken aan het verbond
tussen Mij en u en alle levende wezens,
alles wat leven heeft.
De wateren zullen nooit meer zwellen
tot een vloed om al wat leeft, te verdelgen.’
Zo spreekt de Heer - Wij danken God.

Antwoordpsalm 25 VIII, De wegen van God
De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
1. Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en verlosser.
A. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
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2. Gedenkt uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.
A. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
3. De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.
A. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt

Tweede lezing
uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 3, 18-22
Broeder en zusters,
Christus is eens voor al gestorven voor de zonden
-de rechtvaardige voor de onrechtvaardigenom ons tot God te brengen.
Gedood naar het vlees
werd Hij ten leven gewekt naar de geest.
Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker,
die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde,
weerspannig waren geweest,
terwijl God in zijn lankmoedigheid geduld oefende.
In de ark bleven slechts enkelen,
niet meer dan acht personen
behouden te midden van het water.
Dit was een voorafbeelding van het doopwater
waardoor gij nu gered wordt.
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De doop beoogt niet
de verwijdering van lichamelijke onreinheid,
maar de verbintenis met God van een goed geweten,
krachtens de opstanding van Jezus Christus
die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechterhand,
nadat engelen en machten en krachten
aan Hem onderworpen zijn.
Zo spreekt de Heer - Wij danken God.

Vers voor het Evangelie
Refrein:
Looft de Heer, alle gij volken!
.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van ieder woord dat komt uit de mond van God.
Looft de Heer, alle gij volken!

Uit het heilig evangelie volgens Markus 1, 12-15
In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn.
Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door,
terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld.
Hij verbleef bij de wilde dieren
en de engelen bewezen Hem hun diensten.
Nadat Johannes was gevangen genomen
ging Jezus naar Galilea
en verkondigde Gods Blijde Boodschap.
Hij zei:
‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij:
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap’.
Zo spreekt de Heer - Wij danken God.
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Na het evangelie:
Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God,
te ontvangen de heerlijkheid
en de eer en de macht.

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,
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
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Voorbede acclamatie:
Heer, wees voor ons een bron van heil

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.

Gereedmaken tafel: Heer, laat Uw woord ons leiden
1. Heer, laat uw Woord ons leiden,
dat ons door alle tijden
Uw boodschap doet verstaan;
Heer wil met uw genade
Uw kind’ren overladen
opdat wij veilig tot U gaan.
2. Gij zijt de Weg en Waarheid.
Schenk ons in volle klaarheid
Uw woord als daag’lijks brood.
Geef ons uw licht en leven.
Leer ons aan ieder geven
Uw grote liefde tot de dood.
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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 heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven

EUCHARISTISCH GEBED
Prefatie
De Heer zal bij u zijn.
Verheft uw hart.

De Heer zal u bewaren.
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 Christus onze Heer.
Veertig dagen heeft Hij gevast
en door zijn voorbeeld deze tijd van boete geheiligd.
Alle listen van de verleider heeft Hij weerstaan
en ons geleerd de macht van het kwaad te overwinnen,
om het paasmysterie met een zuiver hart te vieren
en eenmaal naar het eeuwig paasfeest op te gaan.
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Daarom, met alle engelen en heiligen,
loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn,
en zingen U toe vol vreugde:
Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
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 teugkeren 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, voor 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.
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Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen,
prees uw liefde, vol ontferming, reikte 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.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Redder van de wereld, bevrijd ons,
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis.
.
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 hebt gegeven: 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 en
Johannes onze bisschop, met alle 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 en
met alle heiligen.
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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.

COMMUNIERITUS
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 …
Want van u is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens
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*Agnus Dei

Uitnodiging tot de Communie
Zalig zij…..
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

Communielied; Die chaos schiep
1. Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming,
Hij schreef ons vrij, met eigen hand,
Schrift die mensen oorsprong schrijft,
Woord dat trouw blijft.
2. Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.
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3. Zijn onvergank’lijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent –
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensen
toekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.

Slotgebed

Mededelingen

Zegen en wegzending
Slotlied; God roept de mens
1. God roept de mens op weg te gaan.
Zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs’.
2. Het volk van God was veertig jaar,
een mensenleven lang
op weg naar het beloofde land,
het land van Ka-na-an.
3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan
Uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
de nieuwe Mozes zijn.
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VOLGENDE LIVE STREAM
EUCHARISTIEVIERING
OP ZONDAG 28 FEBRUARI OM 10.30 UUR
UIT DE AUGUSTINUSKERK
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