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ZONDAG 13 FBRUARI 2022 

6e zondag door het jaar 

 

Thema; Christus, onze hoop 

Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt. 

Hij is als een boom die aan de rivier staat  

en wortels heeft tot in het water 

Jeremia 17, 7a.8a 

 

 

 
 
   
 
 
 

EUCHARISTIEVIERING RK AMSTELLAND  

TITUS BRANDSMAKERK 

 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorgangers:  Deken - pastoor E. Jongerden 

Pastor P. Koopman 

                                       

      

              

 

                Organiste:   Aja Leemans 

                Cantors:      Titus Brandsmakoor o.l.v. Maria Vlaar       
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*Vaste gezangen: Missa Breve e Facile – Luigi Bottazzo 

  

Openingslied: Vernieuw Gij mij 

 
2.   Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

      een geest van licht, zo klaar als Gij, 

      dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

      en ga de weg die U behaagt. 

 

3.   Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

      dan kan ik veilig verder gaan, 

      tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

      van aangezicht tot aangezicht.  

   

  

  

  

 

Groot Votum 

V. In de naam van de Vader en de zoon 

  en de heilige Geest 

A. Amen 
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V. Onze hulp is in de naam van de Heer 

A. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V. De genade van de Heer, Jezus Christus, de liefde van 

God en de gemeenschap van de heilige Geest 

A. Zij met u allen 

Amen 

V. Gezegend zij God 

A. de Vader van onze Heer Jezus Christus. Amen 

 

 

Woord van welkom  

 

Schuldbelijdenis 

 

Ik belijd voor de almachtige God, en voor u 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………… Amen 

 

 

*Kyrie; Kyrie eléison 

 

*Gloria 

 

Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

Eerste lezing uit de profeet Jeremia 17, 5-8 

 

Dit zegt de Heer: 

‘Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, 

die bouwt op een schepsel en zich afkeert van de Heer. 

Hij is een kale struik in de steppe, 

nooit ziet hij regen; 

hij staat in dorre woestijngrond. 

in een onvruchtbaar gebied, waar niemand woont. 

Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt, 

en zich veilig weet bij hem. 

Hij is als een boom die aan een rivier staat 

en wortels heeft tot in het water. 

Hij heeft geen last van de hitte, 

zijn blad blijft groen. 

Komt er een tijd van droogte, het deert hem niet; 

altijd blijft hij vrucht dragen’. 

 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

 

Antwoordpsalm: psalm 19 II, Het woord des Heren 
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Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel 

Paulus aan de Korintiërs 15, 12.16-20 

 

Broeders en zusters, 

als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgewekt, 

hoe kunnen dan sommigen onder u beweren 

dat er geen opstanding van de doden bestaat? 

Want als de doden niet verrijzen 

is ook Christus niet verrezen, 

en als Christus niet is verrezen 

is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden. 

Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. 

Indien wij enkel voor dit leven 

onze hoop op Christus hebben gevestigd 

zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. 

Maar zo is het niet! 

Christus is opgewekt uit de doden 

als eersteling van hen die ontslapen zijn. 

 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

 

Vers voor het Evangelie; Alleluia 

 

  Alleluia, 

 Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, 

 omdat Gij de geheimen van het koninkrijk 

 aan kinderen geopenbaard hebt. 

 Alleluia 
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Uit het heilig evangelie volgens Lucas 6, 17.20-26  

 

In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf van de berg af. 

Hij bleef staan op een vlak terrein. 

Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen 

en een grote volksmenigte uit heel het joodse land, 

uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon. 

Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: 

‘Zalig gij die arm zijt, 

want aan u behoort het rijk Gods. 

Zalig die nu honger lijdt, 

want gij zult verzadigd worden. 

Zalig die nu weent, 

want gij zult lachen. 

Zalig zijt gij 

wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, 

wanneer zij u uitstoten en u beschimpen 

en uw naam uit de samenleving bannen 

als iets verfoeilijks. 

Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, 

want groot is uw loon in de hemel. 

Op dezelfde manier behandelden hun voorvaderen de 

profeten. 

Maar wee u, rijken, 

want wat u vertroost hebt ge al ontvangen. 

Wee u, die nu verzadigd zijt, 

want ge zult honger lijden. 

Wee u, die nu lacht, 

want ge zult klagen en wenen. 
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Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, 

want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse 

profeten’. 

 

Zo spreekt de Heer -  Wij danken God 

 

Na het evangelie: Psalm 84, Gelukkig is de mens 
 

 Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen in U stelt, 

 o Heer van alle machten 
 

 

Overweging 

 

 

Geloofsbelijdenis 

 

K. Ik geloof in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde. 

A. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

 die ontvangen is van de heilige Geest, 

K.   geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

A. die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgestegen is ten hemel, 

K. zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, 

vandaar zal Hij komen oordelen  

de levenden en de doden. 
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A. Ik geloof in de heilige Geest; 

de heilige katholieke kerk, 

 de gemeenschap van de heiligen; 

K.   de vergeving van de zonden: 

de verrijzenis van het lichaam; 

A. en het eeuwig leven.  

Amen 

 

 

 

Acclamatie voorbede:    (gesproken) 

Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed 

 

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 van de tafel: Voor mensen die naamloos 
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2.  Voor mensen die roepend, tastend en zoekend                            

 door het leven gaan: verschijnt hier een teken,                   

 brood om te breken, wij kunnen bestaan.                           

 

3.  Voor mensen die vragend, wachtend en wakend 

 door het leven gaan: weerklinken hier woorden, 

 God wil ons horen, wij worden verstaan. 

 

4.  Voor mensen die hopend, wankel gelovend  

 door het leven gaan: herstelt God uit duister  

 Adam in luister: wij dragen zijn naam. 
 

 

 

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 zijn heilige kerk. 

 

 

Gebed over de gaven 

 

V. Heer, wij bieden U deze gaven aan: 

 dit brood en deze wijn, onze arbeid en onze vreugde. 

 Laat uw adem ze tot leven wekken; 

 laat uw geest ze bezielen met uw aanwezigheid: 

 Jezus Christus onze Heer. 
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EUCHARISTISCH GEBED 

 

Prefatie 

 

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. 

 

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. 

 

Door mens te worden 

heeft Hij de oude mensheid een nieuwe jeugd geschonken, 

en door het lijden te aanvaarden 

heeft Hij onze zonden uitgewist, 

De toegang tot het eeuwig leven heeft hij vrij gemaakt 

door uit de doden te verrijzen; 

door naar U, zijn Vader, op te gaan 

heeft Hij de poort ontsloten 

die tot de hemel toegang geeft. 

Daarom, met alle engelen en heiligen, 

loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn 

en zingen U toe vol vreugde 

 

Sanctus,- Sanctus,- Sanctus - Dominum Deus Sabaoth.- 

Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis.  

Benedictus qui venit in nomine Domini. – Hosanna in excelsis. 
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Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet 

U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 

maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige 

Geest. Altijd blijft Gij bezig U een volk bijeen te brengen uit 

alle naties en rassen en talen; want van oost tot west moet 

door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw 

Naam. 
 

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U 

toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U ze te heiligen door 

uw Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus 

Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze 

geheimen vieren. 
 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood 

en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te 

verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn 

leerlingen en zei: 

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een 

zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan 

zijn 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. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 
 

Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven 

van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing 

aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor 

zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, 

zo levend en heilig. 
 

Wij vragen U, Heer; zie welwillend neer op het offer van uw 

kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij 

ons met U verzoend hebt.  

Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van 

zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest 

opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en 

één geest. 
 

Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U; dan 

zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, 

samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God, met 

de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren 

en heiligen, in het bijzonder met de zalige Titus Brandsma, de 

heilige Anna, de heilige Augustinus, de heilige Urbanus, 

Jezus als onze Goede Herder en met de kracht van de heilige 

Geest, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor 

ons bidden. 
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Moge de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 

toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is 

gegeven opdat wij met U worden verzoend.  

Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en 

geloof; samen met uw dienaar onze paus Franciscus, en onze 

bisschop Johannes, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en 

heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworden. 

 

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van 

deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader 

zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen 

van overal bijeen. 
 

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U 

lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in 

uw rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met 

hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, 

door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is 

aan deze wereld. 

 

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. 
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COMMUNIERITUS 

 

Onze Vader: 

V. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden 

 die Jezus ons gegeven heeft:  

 

A. 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. 
 
 

Vredeswens      
                                        

 

*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. 
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Communielied; Abba Vader 

  

1. Abba Father, let me be,  

Yours and Yours alone. 

May my will for ever be 

evermore your own. 

Never let my heart grow cold. 

Never let me go. 

Abba Father let me be 

Yours and yours alone. 

 

2. Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe 

U alleen doorgrondt mijn hart 

U behoort het toe 

Laat mijn hart steeds vurig zijn 

U laat nooit alleen 

Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe 

 

3. Abba, Vader, laat mij zijn 

Slechts van U alleen 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

D'uwe en anders geen 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer 

Laat mij nimmer gaan 

Abba, Vader, laat mij zijn 

Slechts van U alleen 
 

 

 



18 

 

Slotgebed   

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

V. De Levende zegene en behoede u. 

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 

en zij u genadig. 

 

De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 

en geve u vrede. 

 

A. Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en wees ons genadig. 

 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en geef ons vrede. 

 

 

Slotlied; Zingt van de Vader 

 

1. Zingt van de Vader die in de beginne 

 de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

 hemel en aarde wilt zijn naam bezingen: 

 houdt Hem in ere. 

 

 



19 

 

2. Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 

 Bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

 Luistert naar hem het woord van al zo hoge: 

 houdt Hem in ere. 

 

3. Zingt voor de Geest adem van het leven, 

 duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 

 waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

 houdt Hem in ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


