Zondag 2 mei 2021
Zondag van de Oosterse kerken
Eucharistieviering van de parochie RK Amstelland
vanuit De Goede Herderkerk

Voorgangers: Pastoor Lex Koot
Pastor Dea Broersen
Begeleiding: James Pollard

Openingslied:
Onze hulp is de naam van de Heer
Onze hulp is de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij is voor ons een barmhartige Vader,
En tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.
Onze hulp is in de naam van de Heer
En tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

(DGH-bundel 91)

Welkom en inleiding
Gebed om vergeving
Broeders en zusters,
Belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
Om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.
Ik beleid voor de almachtige God,
En voor ons allen,
Dat ik gezondigd heb in woord en gedachte,
In doen en laten,
Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
Alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
Onze zonde vergeven, en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Amen.
Kyrië – litanie
1. Heer
2. Heer
3. Heer
4. Heer
5. Heer
6. Heer

(M. Waltmans)

Jezus, koning en gezalfde Gods,
Jezus, hogepriester, knecht van God,
Jezus, woord en evenbeeld van God,
Jezus, licht en aangezicht van God,
Jezus zoon van adam, zoon van God,
Jezus, onze broeder, onze God,

A. Heer onze Heer. ontferm U over ons
Lofzang, (gesproken)
Eer aan God in de hoge
Vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft.
Wij loven U
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote
heerlijkheid
Heer, God, hemelse Koning, God, almachtige Vader.

Heer, enig geboren 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

Dienst van het Woord
1e Lezing: Uit Handelingen, 9, 26-31
In die tijd deed Paulus, in Jeruzalem aangekomen, pogingen
zich bij de leerlingen aan te sluiten, maar allen waren bang van
hem omdat zij n iet konden geloven dat hij een leerling was.
Barnabas trok zich zijn lot aan, bracht hem bij de apostelen en
verhaalde hun, hoe hij onderweg de Heer gezien had en dat
Deze tot hem had gesproken, en hoe hij in Damascus
vrijmoedig opgetreden was in de Naam van Jezus. Voortaan
ging hij in Jeruzalem geregeld met hen om terwijl hij
onverschrokken optrad in de naam van de Heer. Hij sprak en
disputeerde met de Hellenisten. Dezen probeerden hem te
vermoorden. Toen de broeders dit te weten kwamen brachten
zij hem weg naar Caesarea en lieten hem naar Tarus
vertrekken. Nu genoot de Kerk in heel Judea, Galilea en
Samaria vrede; zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des
Heren en nam gestadig in aantal toe door vertroosting van de
heilige Geest.
Woord van de Heer,

Wij danken God

Tussenzang:
Psalm 113: De naam des Heren
(bundel DGH nr. 97)
R
De naam des Heren zij geprezen
van nu af tot in eeuwigheid.
1
Verheerlijkt gij dienaars des Heren,
verheerlijkt de naam van de Heer
De naam des Heren zij geprezen
van nu af tot in eeuwigheid.
2
Van zonsopgang tot het avondrood,
geprezen zij de naam des Heren.
Hoog boven de wolken verheft zich de Heer,
hoog als de hemel is zijn glorie.
2e Lezing:
Uit 1e brief van Johannes, 3, 18-24
Vrienden, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen,
maar met concrete daden. Dat is onze maatstaf; daardoor
krijgen wij zekerheid dat wij thuishoren bij de waarachtige God.
Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn ons geweten
geruststellen, ook als het ons veroordeelt, want God is groter
dan ons hart en Hij weet alles.
Dierbare vrienden, daar ons geweten ons niet hoeft te
veroordelen mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen
van Hem alles wat wij van Hem vragen omdat wij zijn geboden
onderhouden en doen wat Hem aangenaam is.
En dit is zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Jezus
Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft.
Wie zijn geboden onderhoudt blijft in God en God blijft in Hem.
En dat Hij in ons woont weten we door de Geest die Hij ons
gegeven heeft.
Woord van de Heer,

Wij danken God

Tussenzang:
Palm 113: De naam des Heren
R
De naam des Heren zij geprezen
van nu af tot in eeuwigheid.
3
Wie is gelijk aan onze Heer,
die woont in de hoge?
Die neerkijkt in de diepte
vanuit de hemel op aarde.
4
Hij verheft de nederigen uit het stof,
uit het slijk beurt Hij de arme misdeelde.
Hij geeft hem een zetel tussen de vorsten
temidden der machtigen van zijn volk
Silvio Ponten / m. Jan Valkestijn

Evangelie: Johannes, 15, 1-8.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes.
Lof zij U, Christus.
Acclamatie: Alleluia, Alleluia
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
‘Ik ben de de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt sniojdt Hij af; en elke
die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag
dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken
heb. Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vruchten
kan drage uit zichzelf maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.
Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft etrwijl Ik blijf
in hem die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.

Als iemand niet in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt
dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn
Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn
leerlingen zijn’.
Acclamatie: U komt de lof toe

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
In de voorbeden worden opgenomen de intenties,
die vanuit onze vijf locaties zijn voorgedragen.

Collecte
Muzikale begeleiding
Klaarmaken van de tafel

EUCHARISTISCH GEBED
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.

Prefatie
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid,
en om uw heil en genezing te vinden
zullen wij uw Naam verkondigen,
al onze dagen
Maar vooral in deze tijd bezingen wij U,
want ons Paaslam Christus is geslacht.
Wat oud was is tenietgedaan;
wat neerlag is tot nieuw leven geheel en al hersteld.
Vreugde om het Paasfeest vervult ons,
mensen, die op aarde wonen.
Vreugde vervult de engelen in de hemel,
de machten en de krachten die U loven,
die U dit lied toejuichen zonder einde:

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.

(uit de Paus Johannesmis van Jan Vermulst)

(DGH-bundel onder 12)
Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed
en zó bekend met ons
dat onze namen zijn geschreven in uw hand.
Geen mens zult Gij vergeten
dank zij Jezus Christus, uw Zoon,
die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U,
dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept.
Wij danken U, dat Hij de naam geworden is
voor heel ons leven ten einde toe.
Zo zegenen wij de naam van God
Allen gaan staan.

Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot het Lichaam en Bloed
van Jezus Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf,
nam Hij brood in zijn handen,
Hij zegende U, Hij brak het
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.

Ook nam Hij de beker,
Zegende U weer,
En gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
En wij belijden tot Gij wederkeert,
Dat Gij verrezen zijt.
Allen gaan zitten.

Heer onze God, zo gedenken wij Hem,
die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien
die Gij hebt opgewekt
en naam gegeven hebt hoog boven alle namen.
Jezus de Heer is Hij,
Die Is en Blijven Zal, - uw rechterhand –
en tot Hij komt verkondigen wij Hem
door deze levensbeker
en door dit brood dat wordt gedeeld.
Zo zegenen wij de naam van God.

Wij bidden U:
zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid;

maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en
dood;
en laat ons mensen zijn die woningen bouwen
voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons
en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem,
de Mensenzoon in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is
en maak haar één in liefde en geloof,
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus
en met alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk,
met Maria, altijd maagd, moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,
geïnspireerd door de heilige Geest en door het voorbeeld van
onze patroonheiligen van onze parochie, Urbanus, Augustinus
en Titus Brandsma, en onder de hoede van de Goede Herder
vragen wij U om uw barmhartigheid voor levenden en doden,
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.
Zo zegenen wij de Naam van God.
Door Hem in met Hem en in Hem
Zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in eenheid van de heilige Geest
Hier en nu en tot in eeuwigheid.
Amen.
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 schuld,

zoals ook wij onze schuldenaren vergeven;
en leid ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade
want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheidin
eeuwigheid. Amen

Vredeswens

Lam Gods

(uit de Paus Johannnesmis , Jan Vermulst)

Communie

Gebed

Mededelingen

Zegenbede en wegzending
De heer zij met u. En met uw geest.
Zegenen U de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen, amen.
Gaat in vrede heen alleluia, alleluia.
God zij dank gebracht alleluia, alleluia.

Orgelspel

De Goede Herder is
van maandag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur
open voor een moment van rust,
meditatie en
om een kaarsje op te steken

