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Openingslied Zingt van de Vader 

Zing van de Vader die in den beginne  

de mensen schiep, de dieren en de dingen:  

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: houd Hem in ere!  
 

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  

bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  

luister naar Hem het woord van alzo hoge: houd Hem in ere!  
 

Zing van de Geest, de adem van het leven,  

duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  

Waar wij ook gaan wij hebben niets te vrezen: houd Hem in ere! 
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Begroeting 

Áls iemand u op de wang slaat, 

keer hem ook de andere wang toe; 

als iemand uw bovenkleed afneemt, 

belet hem niet ook het onderkleed te nemen. 

Vestig uw aandacht niet op wat u bezit, 

maar op wat en wie u bent. 

Zie, de wereld waar u van houdt, vergaat. 

Maar zelfs nu de wereld dor is geworden, 

bloeit ze toch weer uit onze harten. 

Overal heerst dood, rouw en verwording. 

Toch blijven wij met een teugelloze begeerte 

de bitterheden van de wereld beminnen. 

Op deze woorden klinken Gods woorden 

over omgaan met de barmhartigheid. 

Want precies zo is God in zijn barmhartigheid 

ten opzichte van ons. 

Hoe een ander ons ook behandelt, 

wij tonen ons alleen dan kinderen van God, 

al we elkaar beminnen, weldoen en zegenen. 

Als we Gods barmhartigheid uitdragen, 

zal God ook voor ons barmhartigheid uitdragen, 

zal God ook voor ons barmhartig zijn? 

Wat Jezus eist, zijn geen prestaties of succes, 

want het is de Geest die levend maakt. 

Ik wens u een goede viering toe. 

Wij beginnen de viering van vanmorgen 

met ons gebed van om Vergeving, 

om wat er de afgelopen tijd mis is gegaan. 
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Gebed om vergeving 

Pr.  U maakte ons met ogen en U gaf ons het licht. 

Allen Vergeef ons; onze naaste viel buiten ons gezicht. 

Pr. U maakte ons met oren en U gaf ons het Woord. 

Allen Vergeef ons; onze naaste werd niet door ons gehoord. 

Pr. U maakte ons met voeten en U gaf ons de kracht. 

Allen Vergeef ons; onze naaste heeft tevergeefs gewacht. 

Pr. U maakte ons met handen en U gaf ons het werk. 

Allen Vergeef ons; onze naaste heeft niets van ons gemerkt. 

Pr. Wij vragen U om liefde, want die doet niemand pijn. 

Allen Heer, geef ons voor de naaste een groet van U te zijn.  

Pr.  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

 onze zonden en tekorten vergeven, 

 en ons geleiden naar het eeuwige leven. 

Allen Amen 
 

Kyrie eleison en Gloria – Orgelsolo mis van Bruckner 
 

Collecta- gebed 

 Barmhartige Vader. 

 door Jezus hebt U ons geleerd 

 geen kwaad met kwaad te vergelden.  

 Schenk ons uw geest van vergevingsgezindheid, 

 want met de maat waarmee wij meten. 

 zullen we gemeten worden. 

 en als wij zelf anderen van harte vrijspreken, 

 zullen wij ook bij U vrijspraak vinden. 

 Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon… 
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Eerste lezing uit 1 Samuel 26:2.7-9+12-13+22-23  

David heeft zijn vijand lief,  

hij spaart het leven van koning Saul. 

In die dagen begaf Saul zich  

met drieduizend uitgelezen Israëlieten  

op weg naar de woestijn van Zif om David daar te zoeken. 

David en Abisaï kwamen in de nacht bij het leger aan  

en daar lag Saul in het wagenkamp te slapen.  

Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken.  

Abner en zijn mannen lagen in een kring om hem heen.  

Toen zei Abisaï tot David:  

“Nu levert God uw vijand aan u over.  

Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond priemen!  

Eén stoot en hij is er geweest!”  

Maar David zei tot Abisaï:  

“Neen, dood hem niet!  

Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heer?” 

David nam toen de lans en de waterkruik weg  

van het hoofdeinde van Saul en zij trokken zich terug.  

Niemand zag het, niemand merkte iets,  

niemand werd wakker; iedereen sliep door,  

want de Heer had hen in een diepe slaap gedompeld.  

Toen David aan de overkant gekomen was,  

ging hij ver weg op een berg staan,  

zodat er een grote afstand tussen hen was.  

Hij riep Saul en zei:  

“Koning, hier is uw lans,  

laat een van uw mannen hem maar komen halen. 

De Heer zal ieders rechtschapenheid en trouw vergelden,  
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de Heer had u vandaag aan mij overgeleverd,  

maar ik heb de hand niet willen slaan aan zijn gezalfde.”  

 Woord van de Heer – Wij danken God. 

 

Antwoordpsalm Psalm 103  

Lector  De Heer is barmhartig en welgezind.  

  Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,  

 zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!  

 Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,  

 vergeet zijn weldaden niet!  

Allen De Heer is barmhartig en welgezind.  
 

 Hij is het die u uw schulden vergeeft,  

 die u geneest van uw kwalen.  

 Hij is het die u van de ondergang redt,  

 die u omringt met zijn gunst en erbarmen;  

Allen De Heer is barmhartig en welgezind.  
 

 De Heer is barmhartig en welgezind,  

 lankmoedig en goedertieren.  

 Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,  

 vergeldt ons niet onze schuld. 

Allen De Heer is barmhartig en welgezind.  
 

 Zo ver als de afstand van oost tot west,  

 zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.  

 Zo zeer als een vader zijn kinderen liefheeft,  

 zo zeer heeft de Heer zijn dienaren lief.  

Allen De Heer is barmhartig en welgezind.  
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Tussenzang: Oculi Omnium - Ch. Wood (1866-1927) 

Oculi omnium in te sperant 

Domine: et tu das escam 

illorum in tempore 

opportuno.  

Gloria tibi Domine, Amen. 

De ogen van allen zien hoopvol 

naar U, Heer: Gij geeft hun te 

rechter tijd spijs. Glorie aan U, 

Heer.  

Amen 
 

Tweede lezing uit de brief aan de Korintiërs 15:45-49  

Van Adam erfden wij ons vergankelijk lichaam;  

van Christus de levendmakende Geest. 

Broeders en zusters,  

de eerste mens, Adam werd een levend wezen.  

De laatste Adam werd een levendmakende Geest.  

Maar het geestelijke komt niet het eerst;  

het natuurlijke gaat vooraf,  

daarna komt het geestelijke.  

De eerste mens, uit de aarde genomen, is aarde;  

de tweede is uit de hemel.  

Zoals de eerste mens van aarde,  

zo zijn alle aardse mensen,  

zoals de hemelse mens, zo zullen alle hemelse zijn.  

En gelijk wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen  

zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens. 

 Woord van de Heer – Wij danken God. 
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ANTWOORDPSALM 

Evangelielezing volgens Lucas 6:27-38  

De liefde waartoe Jezus oproept, kent geen grenzen.  

Wees barmhartig, zoals God zelf barmhartig is. 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  

“Tot u die naar Mij luistert zeg Ik:  

Bemint uw vijanden,  

doet wel aan die u haten,  

zegent hen die u vervloeken  

en bidt voor hen die u mishandelen.  

Als iemand u op de ene wang slaat keer hem ook de andere toe; 

en als iemand uw bovenkleed van u afneemt  

belet hem niet ook uw onderkleed te nemen.  

Geef aan ieder die u iets vraagt, 

 en als iemand wegneemt wat u toebehoort 

 eis het niet terug.  

Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen,  
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moet gij ook hen behandelen.  

Als ge bemint wie u beminnen,  

wat voor recht op dank hebt ge dan?  

Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben.  

Als gij weldoet aan wie u weldaden bewijzen,  

wat voor recht op dank hebt ge dan?  

Dat doen de zondaars ook.  

Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen,  

wat voor recht op dank hebt ge dan?  

Ook de zondaars lenen aan zondaars  

met de bedoeling evenveel terug te krijgen.  

Neen, bemint uw vijanden,  

doet goed en leent uit  

zonder er op te rekenen iets terug te krijgen.  

Dan zal uw loon groot zijn,  

dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste,  

die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten.  

Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.  

Oordeelt niet,  

dan zult ge niet geoordeeld worden.  

Veroordeelt niet,  

dan zult ge niet veroordeeld worden.  

Spreekt vrij en gij zult vrijgesproken worden.  

Geeft en u zal gegeven worden:  

een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat  

zal men u in de schoot storten.  

De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken.” 

Woord van de Heer – Wij danken God. 

 



 

 
 

9 

 

Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis – Credo III 

 Credo in unum Deum. Ik geloof in één God, 

Kr. Patrem omnipotentem, 

factorem cæli et terræ, 

omnium, et invisibilium. 

de Almachtige Vader, Schepper 

van hemel en aarde, van al wat 

zichtbaar en onzichtbaar is. 

Al. Et in unum Dominum 

Iesum Christum, Filium 

Dei. Unigenitum 

En in één Heer, Jezus Christus, 

eniggeboren Zoon van God. 

Kr. Et ex Patre natum ante 

omnia sæcula. 

Vóór alle tijden geboren uit de 

Vader. 

Al. Deum de Deo, lumen de 

lumine, Deum verum de 

Deo vero. 

God uit God, licht uit licht, ware 

God uit de ware God. 

Kr. Genitum, non factum, 

consubstantialem Patri; 

per quem omnia facta 

sunt. 

Geboren, niet geschapen, één in 

wezen met de Vader, en door Wie 

alles geschapen is. 

Al. Qui propter nos homines, 

et propter nostram 

salutem descendit de 

cælis. 

Hij is voor ons, mensen, en 

omwille van ons heil uit de hemel 

neergedaald. 

Kr. Et incarnatus est de 

Spiritu Sancto ex Maria 

Virgine et homo factus est. 

Hij heeft het vlees aangenomen 

door de Heilige Geest uit de Maagd 

Maria, en is mens geworden. 

Al. Crucifixus etiam pro nobis 

sub Pontio Pilato; passus 

et sepultus est. 

Hij werd voor ons gekruisigd, Hij 

heeft geleden onder Pontius 

Pilatus en is begraven. 
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Kr. Et resurrexit tertia die 

secundum Scripturas. 

Hij is verrezen op de derde dag 

volgens de Schriften. 

Al. Et ascendit in cælum; 

sedet ad dexteram Patris. 

Hij is opgevaren ten hemel; zit aan 

de rechterhand van de Vader. 

Kr. Et iterum venturus est 

cum gloria, iudicare vivos 

et mortuos, cuius regni 

non erit finis. 

Hij zal wederkomen in heerlijkheid 

om te oordelen levenden en doden 

en aan Zijn Rijk komt geen einde 

Al. Et in Spiritum Sanctum, 

Do-minum, et 

vivificantem, qui ex Patre 

Filioque procedit. 

Ik geloof in de Heilige Geest, die 

Heer is en het leven geeft, die 

voortkomt uit de Vader en de 

Zoon. 

Kr. Qui cum Patre et Filio 

simul adoratur et 

conglorificatur: qui 

locutus est per prophetas. 

Die met de Vader en de Zoon 

wordt aanbeden en verheerlijkt, die 

gesproken heeft door de profeten. 

Al. Et unam, sanctam, 

catholicam et  apostolicam 

Ecclesiam. 

Ik geloof in de éne, heilige, 

katholieke en apostolische Kerk. 

Kr. Confiteor unum baptisma 

in remissionem 

peccatorem.  

Ik belijd één doopsel tot vergeving 

van de zonden. 

 Et exspecto 

resurrectionem 

mortuorum, et vitam 

venturi sæculi. Amen. 

Ik verwacht de opstanding van de 

doden en het leven van het 

komende Rijk. Amen. 

 

Acclamatie voorbeden 
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Offerzang O vos omnes – T. de Victoria (1548 – 1611) 

O vos omnes, qui transitis per 

viam, attendite, et videte. Si est 

dolor similis, similis sicut dolor 

meus. Attendite universi 

populi, et videte dolorem 

meum. 

Allen die voorbijgaan, let op zie: 

is er smart zoals mijn smart? 

Kijk, alle mensen der aarde, 

en zie mijn verdriet. 

 

Gebed over de gaven 
 

Eucharistisch gebed V 

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. Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij 

bevat; Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens 

gemaakt naar uw beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt 

Gij aan hem onderworpen: in uw naam mag hij over alles 

heersen en U altijd prijzen om het werk van uw handen, door 

Christus onze Heer. Daarom, met alle engelen en heiligen, 

loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde: 
 

Sanctus en Benedictus – Orgelsolo mis van Bruckner 
 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, 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 
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Hem. God onze Vader, wij vragen U: Zend over dit brood en 

deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons 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 hun een bewijs van zijn 

liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was 

uitgegaan, en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn 

handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn 

almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken, 

en aan zijn leerlingen gegeven 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 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'. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 

Allen Redder van de wereld, bevrijd ons. 

 Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis 
 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw 

Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de over-

winning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij 

bieden U deze gaven aan, het levende brood en de heilzame 
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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 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 Johannes, onze bisschop, en aan allen die Gij als 

herder 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 heilige Jozef, haar bruidegom met de apostelen, 

martelaren en al uw heiligen, in het bijzonder de heilige patro-

nen van onze Amstelveense geloofsgemeenschap: de heilige 

Anna, de heilige Augustinus, de bijna heilige Titus Brandsma, 

de heilige Urbanus, onze Goede Herder en uw 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. 
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Pater Noster 

 Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificetur Nomen Tuum. 

Adveniat Regnum Tuum. Fiat 

voluntas Tua, sicut in cælo, et 

in terra.  

Panem nostrum cotidianum da 

nobis hodie; et dimitte nobis 

debita nostra; sicut et nos 

dimittimus debitoribus nostris. 

Onze Vader, die in de hemel zijt: 

Uw Naam worde geheiligd.  

Uw rijk kome.  

Uw wil geschiedde op aarde 

zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks 

brood en vergeef ons onze 

schuld, zoals ook wij aan 

anderen hun schuld vergeven. 

 

Vredeswens 

 

Agnus Dei – Orgelsolo mis van Bruckner 

 

Communie  

 

Communiezang Alma Redemptoris – H. Strategier (1912-1988) 

Alma redemptoris mater, quae 

pervia coeli porta manes, et 

stella maris, succure cadenti 

surgere qui curat populo. 

Tu quae genuisti natura mirante 

Tuum Sanctum Genitorem. 

Virgo prius ac posterius, 

Gabrielis ab ore sumens illud 

Ave, peccatorum miserere. 

Verheven moeder van de verlosser, 

die de open poort van de hemel zijt 

en de ster van de zee, kom het 

gevallen volk te hulp. 

Gij die tot verwondering van de 

natuur Uw Heilige Schepper hebt 

gebaard.  

Gij maagd, voor en na uw 

moederschap, die uit de mond van 

Gabriël dat ‘Ave’ hebt vernomen. 
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Slotgebed - Mededelingen 

 

Wegzending en zegen 

Pr. 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. 

Pr. En zegene ons de Almachtige God, 

 Vader, Zoon en Heilige Geest. 

A Amen. 
 

Slotlied There's a wideness in God's mercy, Maurice Bevan 

There’s a wideness in God’s 

mercy Like the wideness of the 

sea; There’s a kindness in his 

justice Which is more than 

Liberty. 

There is no place where earth’s 

sorrows Are more felt than up 

in heaven; There is no place 

where earth’s failings Have 

such kindly judgement given. 

Er is een openheid in Gods genade 

als de openheid van de zee; Er is 

een vriendelijkheid zijn 

rechtspraak die meer is dan 

vrijheid.  

Er is geen plaats waar de aardse 

smarten meer worden gevoeld dan 

boven in de hemel; Er is geen 

plaats waar aardse 

tekortkomingen een dergelijk 
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For the love of God is broader 

Than the measure of man’s 

mind; And the heart of the 

Eternal Is most wonderfully 

kind. 

But we make his love to 

narrow by false limits of our 

own; And we magnify his 

strictness With a zeal he will 

not own. 

There is plentiful redemption 

in the blood that has been 

shed; There is joy for all the 

members in the sorrows of the 

head. 

There is grace enough for 

thousands Of new worlds as 

great as this; There is room for 

fresh creations In that upper 

home of bliss. 

If our love were but more 

simple We should take him at 

his word; And our lives would 

be all gladness In the Joy of 

Christ our Lord. 

vriendelijk oordeel wacht.  

Want de liefde van God is ruimer 

dan de maatstaf van de menselijke 

geest; En het hart van de Eeuwige 

is bovenwonderlijk vriendelijk.  

Maar we beperken Zijn liefde met 

valse grenzen van onszelf; En we 

vergroten Zijn strengheid met een 

ijver die Hem niet eigen is.  

Er is overvloedig verlossing in het 

bloed dat is vergoten; Er is 

vreugde voor alle ledematen in de 

smarten van het hoofd.  

Er is genade genoeg voor 

duizenden nieuwe werelden zo 

groot zoals deze; Er is ruimte voor 

nieuwe creaties in die hemel van 

gelukzaligheid.  

 

Als onze liefde maar meer 

eenvoudig was, zouden we Hem 

op zijn woord vertrouwen; En ons 

leven zou gevuld zijn met 

blijdschap in de vreugde van 

Christus onze Heer. 

 


