
 

Opening: 222 Ik groet U vol genade 
 
49 Heer ontferm U  
Lofzang 115 Aanbid en dankt 
  
Tussenzang 2 delen 258: Mijn ziel maakt groot de Heer (naar Magnificat) 
 
Alleluia 
 
U komt de lof toe 
 
Off: orgelspel 
prefatie AM pg 892 
Heilig Heilig 49 

Eucharistisch gebed 5 AM III, bedoeld: V in AM op pg. III e.v. = bundel DGH nr.11  
Lam Gods 49 
 
Communie: Motet Regina Coeli van Antonio Lotti  
 
Gezongen zegen 
 
Slot lied: 306 

 Wees gegroet, O sterre  

  



Zondag 15 augustus 2021 

 

Feest van Maria ten Hemelopneming 

Eucharistieviering van de parochie RK Amstelland 

Vanuit De Goede Herderkerk  

Amsterdam-Buitenveldert 

 

Altijd trouw en nabij 

 

 
  

Voorganger:  Pastoor Deken Eugène Jongerden 
Lectoren:   Gerda van Oostrum-van der Valk 
        Henk Welsch 
Zang:    Cantor Jeroen Potjes 
   Leden van het Goede Herderkoor 
Organist:  James Pollard 
 
 

Foto: St. Lambertuskerk Berkel-Enschot 

 
 
 



 

Openingslied 
 1 
Ik groet u vol genade      (DGH bundel 222) 
Ik groet u vol genade, sprak de engel 
Gabriel, de bron van uw genade 
Is God, Emanuel 
 2 
Want onder alle vrouwen zijt gij gebenedijd; 
Gelukkig die aanschouwen in dank uw heerlijkheid. 
 3 
En meer nog zij gezegend de vrucht van uwe schoot; 
Door Hem zijn wij genezen van een volkomen dood. 
 4 
Gods moeder, wil ons horen: bid dat wij zondaars groot 
Voor God niet gaan verloren in ’t uur van onze dood. 
          W. Frijthoff/ 1609 
 
 
Woord van welkom 
 
Schuldbelijdenis (uit de Litaniemis van M. Waltmans, DGH-bundel nr. 49) 
 
Heer, ontferm U over ons, 
Christus, ontferm U over ons,  
Heer, ontferm U over ons.  3x 
 
Lofzang 
 
Aanbidt en dankt uw Vader   (uit de DGH-bundel nr. 115) 
 1 
Aanbidt en dankt uw Vader, God, 
die leeft van eeuwigheid; 
aan Hem behoort het koningschap 
en alle heerlijkheid. 
Verkondigt Hem en looft zijn Naam, 
bezingt zijn wondermacht; 
dan zal op aarde vrede zijn 
voor wie zijn hulp verwacht. 
 2 
Aanbidt en dankt de koningszoon, 
die in de wereld kwam,  
en al de zonden van zijn volk 
gehoorzaam op zich nam. 



Nu nodigt Hij zijn broeders uit 
op ’t grote koningsfeest, 
en waar Hij leeft aan Vaders hand,  
daar heerst een goede geest. 
t.: P. Stroux 
 
Gebed 
 
Almachtige eeuwige God, 
Gij hebt de moeder van uw Zoon,  
de onbevlekte maagd Maria, 
met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. 
Wij bidden U: 
Geef dat wij altijd bedacht zijn op wat hierboven is 
om eens te kunnen delen in haar glorie. 
Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, 
die met u leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God door de 
eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Eerste lezing Apokalyps 11, 19a; 12, 1-6a 10 ab. 
 
Toen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen een 
groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan 
onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij 
was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. 
Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote vuurrode 
Draak. Hij had zeven koppen en tien hoorns en op elke kop een diadeem. 
En zijn staart veegde éénderde deel van de sterren des hemels weg en 
wierp die op de aarde. En de Draak stond voor de Vrouw die zou baren 
om zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. 
En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een 
ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. 
En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plats heeft, door God 
bereid. 
En ik hoorde een stem in de hemel roepen: ‘Nu is het gekomen: het heil 
en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van 
zijn Gezalfde. 
Het woord van de Heer. Wij danken God. 
 
Tussenzang 
 
Mijn ziel maakt groot de Heer  (uit de DGH-bundel nr. 258) 
 1 
Mijn ziel maakt groot de Heer, 
mijn geest verheugt zich zeer, 



want God heeft mij geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien,  
goedgunstig aangezien, 
en deed mij grote dingen. 
 2 
Van nu af, om wat Hij, de sterke, deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen alle geslachten saam, 
want vredig is zijn Naam, Hij zal zijn trouw bewijzen. 
 
Tweede lezing  uit de1e brief van Paulus aan de Korinthiers 15, 20-26 
 
Broeders en zusters,  
Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen 
zijn. 
Want, omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens 
ook de opstanding der doden. 
Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. 
Maar ieder in zijn eigen volgorde: als eerste en voornaamste Christus, 
vervolgens, bij zijn komst zij, die Christus toebehoren; daarna komt het 
einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, en 
alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben onttroond. 
Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al 
zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die 
vernietigd wordt is de dood. 
Woord van de Heer Wij danken God 
 
Tussenzang 
 3 
Zijn arm verstoot met kracht de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen. Maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed de hongerigen lonen. 
 4 
Hij heeft het lang voorzegd: aan Israël, zijn knecht, 
zal Hij genade schenken. En zal Hij Abraham,  
en al wie na hem kwam in eeuwigheid gedenken. 
Muus Jacobse / 1539 
 
Evangelie Lucas 1, 39-56 
 
Acclamatie: Alleluja, alleluja, alleluja 
 
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in 
Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. 
Zodra Elisabeth de groet van Maria horde, sprong het kind op in haar 
schoot. Elisabeth werd vervuld van de heilige Geest en riep met luide 



stem: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van 
uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer 
naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte 
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft 
dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.’ 
En Maria sprak: ’Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn 
geest om God mijn redder, daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid 
zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, 
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn 
Naam. Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem 
vrezen. 
Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. 
Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die 
hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege 
handen. 
Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn 
barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij 
had gezegd tot onze vaderen. 
Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was keerde zij 
naar huis terug. 
 
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. 
 
Orgelspel 
 
Gebed 
 
Heer, moge het offer, dat wij met toewijding brengen, tot U opstijgen. 
Geef gehoor aan de voorbede van de heilige maagd Maria 
die ten hemel is opgenomen: 
Ontsteek in ons het vuur van uw liefde 
en laat ons altijd naar U verlangen. 
Door Christus onze Heer.  Amen 



 
 
Eucharistisch gebed 
 
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 
 
Prefatie 
 
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. 
 
Want op deze dag is de Maagd, 
de Moeder van God ten hemel opgenomen. 
Zij is het begin, het beeld van de kerk der voleinding, 
Zij houdt de hoop in ons levend 
en is een troost voor uw volk onderweg. 
Terecht hebt gij haar het bederf van de dood niet laten zien, 
omdat zij op wonderbare wijze 
de moeder is geworden van uw Zoon, 
de Gever van alle leven. 
Daarom, met de koren van de engelen, 
loven en aanbidden wij U 
en zingen vol vreugde: 
 
Heilig, heilig, heilig,   (uit de Litanie-mis van M. Waltmans, nr.49 DGH bundel) 
 
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart,  (DGH-bundel nr. 11) 
Want Gij hebt ons tot leven geroepen, 
Gij hebt ons bestemd voor het geluk 
In Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid 
En uw wil om ons allen te redden. 
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 
Nooit willen wij vergeten 
Hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. 
Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
 
God, onze Vader, wij vragen U: 



zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; 
dat zij het Lichaam en Bloed worden 
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het Paasfeest op handen was kwam zijn uur. 
Hij had de zijnen in de wereld bemind; 
nu gaf Hij hen een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 

Allen gaan staan. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan 
en naar U terugkeerde, 
heeft Hij het brood in zijn handen genomen, 
en zijn ogen opgeslkagen naar U, 
God, zijn almachtige Vader,  
de zegen uitgesproken, het brood gebroken 
en aan zijn leerlingen met de woorden: 
 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 
WANT DIT IS MIJN LICHAAM, 
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, 
de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen en het dankgebed, 
reikte hem over aan ziijn 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. 
 
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. 
Trouw aan dit woord, Vader, 
Gedenken wij Jezus Christus, 
Uw Zoon, onze Heer, 
Zijn overgave in lijden en dood in, 
De overwinning van zijn verrijzenis 
En de glorie van zijn hemelvaart; 



Wij bieden U deze gaven aan, 
het levende brood en heilzame beker, 
terwijl wij vol vertrouwen uitzien 
naar zijn komst in heerlijkheid. 
 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, 
Uw heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. 
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. 
Raak ons aan met het vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij. 
 
Vrijmoedig in deze Geest 
bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. 
Bescherm haar en leid haar; 
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, 
aan onze bisschop Johannes, en aan allen 
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. 
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen,  
die een bijzondere plaats innemen in ons hart 
en vergeet niet hen, 
die door de dood van ons zijn heengegaan. 
 
Samen met heel uw volk,  
met de maagd Maria, de moeder van de Heer, 
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; 
waaronder onze parochiepatronen Urbanus, Augustinus en Titus 
Brandsma, onder hoede van de Goede Herder en geïnspireerd door de 
Heilige Geest; 
samen ook met allen ter wereld,  
die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, 
erkennen wij uw grootheid 
en brengen wij U onze dank, 
door Jezus, uw Zoon, 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 
 



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 van alle kwaad, 
Geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon 

Want van U is het koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 
In eeuwigheid. Amen 

 
Vredeswens 
 
Lam Gods     (uit de Litaniemis van M. Waltmans, nr.49 DGH bundel 
 
Communie 
 
Motet   Regina Coeli  
 
Regina coeli, alleluja 
Quia quem meruisti portare, alleluja 
Resurexit sicut dixit, alleluja  
      (Antonio Lotti 1667-1740)  
 
Gebed 
 
Heer, wij hebben uw heilzaam sacrament ontvangen. 
Wij vagen U, 
Op voorspraak van de heilige maagd Maria 
Die ten hemel is opgenomen: 
Leid ook ons tot de heerlijkheid der verrijzenis. 
Door Christus onze Heer.    Amen. 
 
 
Zegenbede 
 



Slotlied 
 
Wees gegroet, o sterre     (DGH-bundel nr. 306) 
 1 
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre,  
aan de 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 
Weest gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 
Op uw zacht en zalig licht houden wij het oog gericht, 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria! 
        (t.: A. Huijbers / m.: A. Hamers 



 


