~ Door krachten bewogen ~
5e zondag door het jaar.
Eucharistieviering
Voorganger: Deken Eugene Jongerden
Pastor Dea Broersen
m.m.v. Cantores Voces Volantes
Pianist / Dirigent Chris Bossano
7 februari 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------

Wees welkom bij de vieringen.
Echter…….

•

Voor elke kerkdienst dient u zich aan te melden voor het
Noorddamcentrum of de Torenkapel via het
secretariaat tel. 020-6413233
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.

•

Kom vroeger i.v.m. incheck en gezondheidsvragen.

•

Gebruik het desinfectiemiddel bij ingang.

•

U wordt ontvangen en begeleid naar uw zitplaats.

•

Respecteer de 1,5 meter regel.

•

Jas meenemen / aanhouden.

•

Geen kaarsjes aansteken / branden.

•

Niet meezingen met de muzikale begeleiding.

•

Onder begeleiding naar de communie, die klaar staat bij het
altaar.

•

Collecte is achteraf en de mandjes staan hiervoor in de hal.

•

Toiletgebruik liever thuis.

•

U wordt na de dienst weer begeleid naar de uitgang.

•

Er is geen koffiedrinken of samen napraten na de viering.

Het is nogal wat waar we aan moeten wennen.
Maar als kerk vinden wij dat we extra verantwoordelijkheid dragen
voor onze mensen, want veiligheid staat voorop. Daarom hopen we
dat u zich ondanks al deze afspraken welkom zult voelen, nu we
weer als gelovige gemeenschap samen mogen komen.

OPENINGSLIED: Rejoice in the Lord (G. Elvey)
Rejoice in the Lord,
o ye righteous.
For it becometh,
well the just,
the just to be thankful.
Praise the Lord with harp.
Sing praises unto Him,
with the lute and instrument of ten strings.
Rejoice in the Lord,
o ye righteous.
amen.

WOORD VAN WELKOM
GEBED OM VERGEVING
V. Laat uw aangezicht over ons lichten,
Heer, onze God, en keer U tot ons:
dat wij mogen worden wat wij in uw ogen zijn.
A. Breng in ons tot leven
wat nog verborgen is
en groeit in pijn.
V. Zie niet onze zonden
maar laat ons opengaan in liefde en wijsheid,
in vergevingsgezindheid en geduld.
A. Laat ons tot ons recht komen,
zodat gezien mag worden
wat geen oog heeft gezien
en in geen mensenhart tot leven kwam.
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V. Om alles wat leeft, God, geeft Gij het leven.
A. Om alles wat bestaat, God, wilt Gij het bevestigen.
Geef ons een gezicht gevormd naar uw beeld.
KYRIE (Dreistimmige Messe – Op 4 (M. Haller))
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.
GLORIA (Dreistimmige Messe – Op 4 (M. Haller))
Gloria in excelsis Deo
Eer aan God in den hoge.
et in terra pax hominibus
en vrede op aarde aan de
bonae voluntatis.
mensen, die Hij liefheeft.
Laudamus Te. Benedicimus Te.
Wij loven U. Wij prijzen U.
Adoramus Te.
Wij aanbidden U.
Glorificamus Te.
Wij verheerlijken U.
Gratias agimus Tibi
En wij zeggen U dank voor Uw
propter magnam gloriam tuam
grote heerlijkheid.
Domine Deus, Rex caelestis,
Heer God, hemelse Koning God,
Deus Pater omnipotens.
Almachtige Vader
Domine Fili unigenite
Heer, eniggeboren Zoon,
Iesu Christe.
Jezus Christus.
Domine Deus, Agnus Dei,
Heer God, Lam Gods.
Filius Patris.
Zoon van de Vader.
Qui tollis peccata mundi,
Gij, die wegneemt de zonden
miserere nobis.
der wereld, ontferm U over ons.
Qui tollis peccata mundi,
Gij, die wegneemt de zonden
suscipe deprecationem nostram.
der wereld, aanvaard ons gebed.
Qui sedes ad dexteram Patris,
Gij, die zit aan de rechterhand van
miserere nobis.
de Vader, ontferm U over ons
Quoniam Tu solus Sanctus.
Want Gij alleen zijt de heilige.
Tu solus Dominus.
Gij alleen de Heer.
Tu solus altissimus,
Gij alleen de Allerhoogste,
Iesu Christe.
Jezus Christus.
Cum Sancto Spiritu in
Met de Heilige Geest in de
gloria Dei patris.
heerlijkheid van God de Vader.
Amen.
Amen.
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GEBED
EERSTE LEZING UIT HET BOEK JOB 7, 1-4. 6-7.
Job sprak:
Moet de mens niet zwoegen op aarde,
dagen maken van een dagloner?
Hij snakt naar schaduw,
ziet verlangend uit naar betaling.
Zo ken ik vruchteloze maanden
en nachten lang van getob.
‘s Avonds denk ik: wanneer wordt het morgen?
En ‘s morgens: wanneer wordt het avond?
En zolang het licht is, ben ik ziek van onrust.
Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel,
ze lopen af, de draad is ten einde.
Bedenk dat mijn leven een ademtocht is,
dat mijn ogen het geluk niet meer zullen zien.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Acclamatie vóór evangelie (gezongen):
Uw woorden, Heer..
Halleluja. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.
Gij hebt woorden van eeuwig leven.

LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS MARCUS 1, 29-39..
In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam,
ging Hij met Jakobus en Johannes
naar het huis van Simon en Andreas.
De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed; zij spraken Hem
aanstonds over haar.
Hij ging naar haar toe,
pakte ze bij de hand en deed haar opstaan;
zij werd vrij van koorts en bediende hen.
-3-

In de avond, na zonsondergang,
bracht men allen, die lijdend of bezeten waren bij Hem.
Heel de stad stroomde voor de deur samen.
Velen, die aan allerhande ziekten leden, genas Hij
en Hij dreef tal van geesten uit,
Maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken, omdat zij Hem
kenden.
Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op,
ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats,
waar Hij bleef bidden.
Simon en diens metgezellen kwamen Hem achterop
en toen ze Hem gevonden hadden, zeiden ze:
“Iedereen zoekt U.
Hij antwoordde hun:
“Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de omtrek,
opdat Ik ook daar kan prediken.
Daartoe immers ben Ik uitgegaan.”
Hij trok door heel Galilea,
predikte in hun synagogen
en dreef de boze geesten uit.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
OVERWEGING
KORT PIANOSPEL
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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
Acclamatie na iedere bede:
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
COLLECTE
In deze tijd gaat de collecte anders, dan U gewend bent.
Na de dienst kunt U uw bijdrage geven
in een collectemandje, dat klaar staat op de tafel in de hal.
Van harte aanbevolen!!! Al vast hartelijke dank!!
(De collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap)

PIANOSPEL
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GEBED OVER DE GAVEN
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.
Machtige God, met alle eerbied noemen wij uw Naam, die Gij
gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt. 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 doden 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 en toezingen zonder einde:
SANCTUS / BENEDICTUS
(Missa Breve in onore di S. Martino Vescovo (Bottazzo))
Sanctus, - Sanctus, - Sanctus - Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. - Hosanna in excelsis.
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons dat
onze namen staan 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.
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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.
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.
Allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert dat Gij verrezen zijt.
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.
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Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en
geloof, tezamen met uw dienaar N., onze paus, met N. onze
bisschop 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, vragen wij om
uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw
grootheid brengen wij U onze dank.
Allen:
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
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.

VREDEWENS

AGNUS DEI
(Missa Breve in onore di S. Martino Vescovo (Bottazzo))
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (2x)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.
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COMMUNIE
COMMUNIELIED : Lead me Lord (S. S. Wesley)
Lead me, Lord, lead me in thy righteousness,
make thy way plain before my face.
For it is thou, Lord, only, that makest me dwell in safety.
SLOTGEBED
MEDEDELINGEN
WEGZENDING en ZEGENWENS
SLOTLIED: Tell out, my soul (W. Greatorex)
Tell out, my soul, the greatness of the Lord:
unnumbered blessings, give my spirit voice;
Tender to me the promise of his word;
in God my Saviour shall my heart rejoice.
Tell out, my soul, the greatness of his name:
make known his might, the deeds his arm has done;
His mercy sure, from age to age the same;
his holy name, the Lord, the Mighty One.
Tell out, my, soul, the great-ness of his might!
Powers and dominions lay their glory by.
Proud hearts and stubborn wills are put to fight,
the hungry fed, the humble lifted high.
Tell out, my soul, the glories of his word!
Firm is his promise, and his mercy sure.
Tell out, my soul, the greatness of the Lord
to children's children and for evermore.
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