Zondag 24 oktober 2021
30e zondag door het jaar
Eucharistieviering van de parochie RK Amstelland
Vanuit De Goede Herderkerk
Amsterdam-Buitenveldert
THEMA ‘ZIEN WAAR HET OM GAAT’

Voorgangers:
Zang:
Dirigent:
Organist:

Pastoor Deken Eugène Jongerden
Pastor Dea Broersen
Leden van het Goede Herderkoor
Ronald Dijkstra
Sigrid Bøgebjerg- Haffmans

Afbeelding uit de codex Egberti (Wikipedia)

Openingslied: Hij die de blinden weer liet zien
(DGH bundel 218)
1
Hij die de blinden weer liet zien,
Hun ogen kleur liet ondervinden,
Is zelf het licht dat ruimte geeft:
Ons levenslicht, de Zoon van God.
2
Hij die de lammen lopen liet
Hun dode krachten deed ontvlammen
Is zelf de weg tot waar geluk:
Ons levenspad, de Zoon van God.
3
Hij die de armen voedsel gaf
Met overdaad hen kwam verwarmen
Is zelf het brood dat honger stilt:
Ons levensbrood, de Zoon van God.
4
Hij die de doven horen deed
Hin eigen oren deed geloven
Is zelf het woord dat waarheid spreekt:
Het levend woord. De Zoon van God.
(t. H. Jongerius/ m. -)

Woord van welkom, (gesproken votum)

Schuldbelijdenis
Heer, ontferm U

(uit de Willibrordusmis van Bernard Bartelink, DGH-bundel nr. 44)

Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Glorialied:

Alleluja, Looft God

(uit de DGH-bundel nr. 114)

R.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
1
Looft Hem in zijn heiligdom,
looft Hem heel zijn hemel om! (3x)
2
Looft Hem om zijn grote macht,
looft Hem naar zijn grote kracht! (3x)
R.
3.
Looft Hem met bazuingeschal,
looft de Heer van het heelal!
4.
Looft Hem! Laat de harpen slaan!
Looft Hem grijpt de citers aan!
5.
Looft Hem, dansend, groot en klein,
Looft Hem rink’lend met de tamboerijn!
6.
Looft Hem, fluitend met de fluit,
Looft Hem op cymbaal en luit!

R.

R.
7.
Spant uw snaren Hem ter eer:
Alleluja! Looft de Heer!
8.
Looft Hem zingend al wat leeft,
Looft Hem al wat adem heeft!
R.
t. Muus Jacobse / m.H. in ‘t Veld

Gebed
Eerste lezing uit Jeremia 31, 7-9.
Dit zegt de Heer: ‘Jubel van vreugde om Jacob, juich om de heerser der
volken; bazuin het rond, prijs God, en zeg: de Heer heeft redding
gebracht aan zijn volk, aan de rest van Israël. Ik haal hen terug uit het
noorden, van het einde der aarde breng Ik hen bijeen, ook de blinden en
lammen, de zwangere en barende vrouwen. In dichte drommen keren zij
terug. In tranen gingen ze heen; getroost leid Ik hen terug. Ik voer hen
naar stromende beken, over gebaande wegen waarop ze niet struikelen.
Ik ben toch Israëls Vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene.’
Woord van de Heer.

Wij danken God.

Tussenzang: Als regen die de aarde drenkt (uit de DGH-bundel nr. 128)
1
Als regen die de aarde drenkt
Die droog en dorstig is:
Zo voed 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.
Tweede lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreën 5, 1-6
Broeders en zusters,
Elke hogepriester wordt genomen uit de mensen en aangesteld om hen
te vertegenwoordigen bij God en om gaven en offers op te dragen voor
de zonden. Hij is in staat de onwetenden en dwalenden geduldig te
verdragen daar hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is; daarom moet hij
als hij offers voor de zonden opdraagt, even goed aan zijn eigen zonden
denken als aan die van het hele volk. En niemand kan zich die
waardigheid aanmatigen: men moet evenals Aäron door God geroepen
worden.
Ook Christus heeft zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap
toegekend; dat heeft God gedaan die Hem zei: ‘Gij zijt mijn zoon, Ik heb
u heden verwekt.’en elders zegt Hij: ‘Giij zijt priester voor eeuwig, op de
wijze van Melchisédek.’
Woord van de Heer,

Wij danken God

Tussenzang
3
Als schaduw die verkoeling brengt
Op ’t heetst 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.
t.: H. Jongerius / m.: Th. Tallis

Evangelie Marcus, 10, 46-52
Acclamatie: Alleluja, alleluja, alleluja
In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. Maar toen
ze, vergezeld van een flinke menigte weer uit Jericho wegtrokken, zat
een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs.
Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te
roepen: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’
Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder:
‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’
Jezus bleef staan en zei: ‘Roept hem eens hier.’
Ze riepen de blinde toe: ‘Heb goede moed! Sta op, Hij roept u.’
Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe.
Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt gij dat Ik voor u doe?’
De blinde antwoordde hem: ‘Rabboeni, maak dat ik zien kan!’
En Jezus sprak tot hem: ‘Ga, uw geloof heeft u genezen,’
Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.
U komt de lof toe
Overweging
Geloofsbelijdenis
Voorbeden, waarin opgenomen de intenties die vanuit de locaties zijn
aangedragen.

Dienst van de tafel
Het gereedmaken van de tafel, onderwijl ruimte voor de collecte,
bestemd voor onze parochie. U kunt ook deelnemen gebruik makend van
de code die u vindt op de website van de parochie.
Motet door het koor
Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed
De Heer zal bij u zijn,
Verheft uw hart
Brengen wij dank
aan de Heer onze God.

De Heer zal u bewaren
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Hij is onze dankbaarheid waardig

Prefatie
Machtige God,
Met alle eerbied noemen wij uw Naam,
die Gij gegeven hebt aan wat er leeft en adem haalt.
de hemel en het land, het licht van deze dag
en ook wijzelf, God, zijn er dank zij U,
die al van mensen houdt vóór zij geboren zijn.
Wij noemen U van harte Onze God en Vader,
die doet wat Gij zegt en ons in leven houdt,
die naar ons zoeken blijft tot Gij ons in den vreemde vindt,
omwille van uw Zoon, de eerste van ons allen.
In stad en land, in mensen en machten, in levenden en dode
wordt Gij vermoed en uitgesproken,
tot deze aarde zal zijn omgevormd tot stad van vrede,
het nieuwe Jeruzalem,
waar alle leed geleden is en al ons kwaad vergeten.
Luister dan ook,
als wij U zegenen God en zeggen zonder einde:
Heilig, heilig, heilig, de Heer
(uit de mis van Bernard Bartelink, nr.44 DGH bundel)
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.
Tafelgebed
(in de DGH-bundel onder nr. 12)

Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed,
en zo bekend met ons,
dat onze namen geschreven staan 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.
Heilig deze gaven,
met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed
van Jezus Christus, onze Heer.

allen gaan staan

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:
NEEM 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 AN 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
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 hier 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, de moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,
waaronder onze patroonheiligen Anna, Urbanus, Augustinus, en Titus
Brandsma,
onder de hoede van De Goede Herder,geïnspireerd door de H. Geest,
Vragen wij om uw barmhartigheid voor de levenden en doden,
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader
In de eenheid van de heilige Gest
Hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen
Onze Vader
Vredeswens
Lam Gods
Communie

(uit de mis van Bernard Bartelink, nr.44 DGH

Motet
Gebed
Zegenbede
Moge de almachtige God u tegen alle onheil beschermen
en u met zijn goede gaven zegenen

Amen

Moge Hij uw hart ontvankelijk maken voor zijn woord
om de eeuwige vreugd te kunnen binnengaan.

Amen

Moge u, bedacht op het goede,
steeds voortgaan op de weg van Gods geboden
en met de heiligen mede-erfgenamen worden van het eeuwig geluk.
Amen
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest
Amen
Slotlied:
Wees gegroet, o sterre
(DGH bundel 306)
1
Wees gegroet, o sterre,
Wees gegroet van verre,
Aan den hemel blinkt uw licht
In het bange vergezicht.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria
2
Als de golven stijgen,
hoger hoger dreigen,
Schijn dan veilig voor ons uit,
Gun de zee geen droeve buit.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria
3
Wees gegroet o sterre,
wees gegroet van verre,
Op uw zacht en zaliglicht
houden wij het oog gericht
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!
t. A. Huijbers/ m. A. Hamers

