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Barmhartigheid boven recht 
 

4de zondag van de vasten - C 

Zondag 27 maart 2022 - Livestream 

 

 
 

 

Voorgangers: Deken Ambro Bakker en Dea Broersen 

m.m.v. Latijns Parochie Koor Cantemus Dominum 

Dirigent: Frank de Ruyter 

Orgel: Chris Bossano 
 

 

Openingslied: Een smekeling zo kom ik tot uw troon 

Een smekeling, zo kom ik tot uw troon; 

leg met uw woord beslag op mijn gedachten 

opdat ik in het licht der waarheid woon. 

Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. 

Leer mij uw wet die goed is, waar en schoon, 

dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
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Al uw geboden zijn gerechtigheid, 

ik prijs uw woord met juichende gezangen. 

Uw rechterhand geleide mij altijd, 

naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 

Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 

het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 

 

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied. 

geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 

Onthoud mij uw getuigenissen niet. 

Ik was een schaap en had de weg verloren. 

Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 

Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 

 

Begroeting 

 

Gebed om vergeving 

 

Kyrie uit Missa tempore Quadragesimae – M. Haydn 

 

Collecta-gebed 

Goede God, wij hebben gezondigd,  

wij zijn verlamd en niet bij machte  

uit eigen kracht weer op te staan. 

Wie immers kan verzoenen dan Gij alleen? 

Zie neer op ons geloof; 

wees voor ons een barmhartige Vader 

omwille van uw Zoon 
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die de vergiffenis is van alle zonden: 

Jezus Christus, onze Heer.  

Die met U leeft en heerst... 

 

Openingsgebed 

 

Eerste lezing: Jozua 5: 9a+10-12  
Israël viert het eerste paasfeest in het beloofde land. 

In die dagen sprak de Heer tot Jozua:  

"Vandaag heb Ik de smaad van Egypte van u afgewenteld." 

Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren,  

vierden zij het Paasfeest op de veertiende dag van de maand,  

in de avond in de vlakte van Jericho.  

En daags na Pasen, juist op die dag,  

aten zij ongezuurd brood en geroosterd graan  

dat van het land zelf afkomstig was.  

De volgende dag hield het manna op;  

ze konden nu eten wat het land voortbracht.  

Voortaan kregen de Israëlieten geen manna meer;  

zij aten gedurende heel het jaar wat Kanaän voortbracht.  

 Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

Antwoordpsalm: psalm 34  

Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. 

De Heer zal ik prijzen iedere dag,  

zijn lof ligt mij steeds op de lippen.  

Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,  

laat elk die het hoort zich verheugen.  

Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. 
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Verheerlijkt de Heer tezamen met mij  

en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.  

Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,  

Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.  

Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. 

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,  

want Hij stelt u niet teleur.  

Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer  

en redt hen uit hun ellende. 

Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. 

 

Tussenzang A Prayer of King Henry VI, Henry Ley (1887-1962) 

Domine Jesu Christe, qui me 

creasti, redemisti et 

preordinasti ad hoc quod sum. 

Tu scis quis de me facere vis; 

fac de me secundum 

voluntatem tuam cum 

misericordia. Amen 

Mijn Heer Jesus Christus, die mij 

gemaakt heeft, die mij verlost heeft 

en mijn leven heeft vastgesteld 

zodat ik ben wie ik ben.  U maakt 

mij volgens uw wil. En doe met mij 

zoals u goeddunkt met uw 

ontferming. Amen 
 

Tweede lezing: 2 Korintiërs 5:17-21  
Wij zijn in Christus herboren:  

God heeft ons door Christus met zich verzoend. 

Broeders en zusters,  

wie in Christus is, is een nieuwe schepping:  

het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.  

En dit alles komt van God.  

Hij heeft ons door Christus met zich verzoend  

en ons, apostelen, de dienst van die verzoening toevertrouwd.  

Ja God was het  
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die in Christus de wereld met zich verzoende:  

Hij telde de fouten van de mensen niet  

en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.  

Wij zijn dus gezanten van Christus,  

God roept u op door ons woord.  

Wij smeken u in Christus' Naam:  

laat u met God verzoenen!  

Hem die geen zonde heeft gekend  

heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,  

opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.  

 Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

Lofzang voor het evangelie 
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Uit het heilig evangelie volgens Lucas 15:1-3+11-32  
God schrijft niemand af  

de vader geeft ruimte aan zijn beide zonen. 

In die tijd kwamen de tollenaars  

en zondaars van allerlei slag bij Jezus  

om naar Hem te luisteren.  

De Farizeeën en de Schriftgeleerden morden daarover  

en zeiden:  

“Die man ontvangt zondaars en eet met hen."  

Hij hield hun deze gelijkenis voor:  

"Een man had twee zonen.  

Nu zei de jongste van hen tot zijn vader:  

Vader geef mij het deel van het bezit waarop ik recht heb.  

En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen.  

Niet lang daarna pakte de jongste zoon alles bij elkaar  

en vertrok naar een ver land.  

Daar verkwistte hij zijn bezit in een losbandig leven.  

Toen hij alles opgemaakt had  

kwam er een verschrikkelijke hongersnood over dat land  

en hij begon gebrek te lijden.  

Nu ging hij in dienst bij een der inwoners van het land  

die hem het veld instuurde om varkens te hoeden.  

En al had hij graag zijn buik willen vullen  

met de schillen die de varkens aten, niemand gaf ze hem.  

Toen kwam hij tot nadenken en zei:  

Hoeveel dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed,  

en ik verga hier van de honger.  

Ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem zeggen:  

Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u;  
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maar neem mij aan als een van uw dagloners.  

Hij ging dus op weg naar zijn vader.  

Zijn vader zag hem al in de verte aankomen  

en hij werd door medelijden bewogen;  

hij snelde op hem toe viel hem om de hals  

en kuste hem hartelijk.  

Maar de zoon zei tot hem:  

Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u;  

ik ben het niet meer waard uw zoon te heten.  

Doch de vader gelastte zijn knechten:  

Haalt vlug het mooiste kleed en trekt het hem aan,  

steekt hem een ring aan zijn vinger en trekt hem sandalen aan. 

Haalt het gemeste kalf en slacht het;  

laten we eten en feestvieren,  

want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden, 

hij was verloren en is teruggevonden.  

Ze begonnen dus feest te vieren.  

Intussen was zijn oudste zoon op het land.  

Toen hij echter terugkeerde en het huis naderde  

hoorde hij muziek en dans.  

Hij riep een van de knechten en vroeg wat dat te betekenen had. 

Deze antwoordde: Uw broer is thuisgekomen  

en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten  

omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.  

Maar hij werd kwaad en wilde niet naar binnen.  

Toen zijn vader naar buiten kwam en bij hem aandrong  

gaf hij zijn vader ten antwoord:  

Al zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw geboden overtreden, 

toch hebt gij mij nooit een bokje gegeven  
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om eens met mijn vrienden feest te vieren.  

En nu die zoon van u is gekomen  

die uw vermogen heeft verbrast met slechte vrouwen,  

hebt ge voor hem het gemeste kalf laten slachten.  

Toen antwoordde de vader:  

jongen, jij bent altijd bij me  

en alles wat van mij is, is ook van jou.  

Maar er moet feest en vrolijkheid zijn,  

omdat die broer van je dood was en levend is geworden, 

verloren was en teruggevonden." 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

Acclamatie na het evangelie: U komt de lof toe. 
 

Verkondiging. 
 

Geloofsbelijdenis – Credo III 

 Credo in unum Deum. Ik geloof in één God, 

Kr. Patrem omnipotentem, 

factorem cæli et terræ, 

visibilium 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, Geboren, niet geschapen, één in wezen 
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consubstantialem Patri; per 

quem omnia facta sunt. 

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. 

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 Ik verwacht de opstanding van de 
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mortuorum, et vitam venturi 

sæculi. Amen. 

doden en het leven van het komende 

Rijk. Amen. 
 

Acclamatie: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

Bereiding van de gaven 

 

Offerzang Tenebrae factae sunt. Tomas Luis de Victoria 

Tenebrae factae sunt, dum 

crucifixissent Iesum Iudaei: et 

circa horam noman 

exclamavit Iesus voce magna: 

Deus meus, ut quid me 

derelinquisti, et misit 

spiritum. Exclamans Iesus 

voce magna ait: Pater in 

manus tuas commendo 

spiritum meum 

Er kwam duisternis over de aarde 

toen de Joden Jezus kruisigden. 

En rond het negende uur riep 

Jezus met luide stem: Mijn Gog 

waarom hebt u mij verlaten? 

Hij boog het hoofd em gaf de 

geest. 

Jezus riep met luide stem: Vader, 

in uw handen beveel ik mijn 

geest.  
 

Gebed over de gaven 
 

Eucharistisch gebed IIIb. 

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 schenkt ons een heilzame tijd om 

ons hart weer zuiver te maken: vrij van zelfzucht en zonde 

zullen wij het vergankelijke zó gebruiken, dat ons hart gericht 

blijft op het eeuwige.  Daarom , met alle engelen en heiligen, 

loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn, en zingen U 

toe vol vreugde: 
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Sanctus en Benedictus uit Missa tempore Quadragesimae – M. 

Haydn 
 

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 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." Verkondigen wij 

het mysterie van het geloof. 
 

Allen: 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. 
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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. samen met uw apostelen en martelaren, 

samen met de heilige Augustinus, patroon van onze 

geloofsgemeenschap en de heilige Anna, en met allen die in uw 

heerlijkheid zijn, en daar voor ons bidden. 
 

Mogen 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 Franciscus, onze paus, en Johannes onze bisschop, de 

geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt 

verworven. 
 

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 heer-

lijkheid, door Christus, onze Heer. Door 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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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. Et ne nos inducas in 

tentationem, sed libera nos a 

malo. 

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.  

En leidt ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade.  

 

Vredeswens 
 

Agnus Dei uit Missa tempore Quadragesimae – M. Haydn 
 

Communie & Communiezang Salve Regina - Herman Strategier 

Salve, Regina, Mater 

misericordiae, vita, dulcedo, et 

spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii 

Evae. Ad te suspiramus, 

gementes et flentes in hac 

lacrimarum valle. 

Eia, ergo, advocata nostra, illos 

tuos misericordes oculos ad nos 

converte; et Iesum, benedictum 

fructum ventris tui, nobis post 

Wees gegroet, koningin, moeder 

van barmhartigheid; ons leven, 

onze vreugde en onze hoop, wees 

gegroet. 

Tot u roepen wij, ballingen, 

kinderen van Eva; tot u smeken 

wij, zuchtend en wenend in dit 

dal van tranen. 

Daarom dan, onze voorspreekster, 

sla op ons uw barmhartige ogen; 

en toon ons, na deze ballingschap, 
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hoc exsilium ostende. 

O clemens, O pia, O dulcis 

Virgo Maria. Amen 

Jezus, de gezegende vrucht van 

uw schoot. O goedertieren, o 

liefdevolle, o zoete maagd Maria. 

Amen. 

Slotgebed  - Mededelingen 
 

Wegzending en zegen – G. Bremer – ALLEN GAAN STAAN 

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. 

Kr. 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. 

Kr. Amen. 
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Slotzang: Attende Domine (gregoriaanse hymne) 

Ad te Rex summe, omnium 

redémptor, óculos nostros 

sublévamus flentes: exáudi, 

Christe, supplicántum preces. 

Allen: Atténde domine…. 

 

Tot U, opperste Koning, Verlosser 

van allen, slaan wij wenend onze 

ogen op: verhoor, Christus, ons 

smeekgebed. 

Déxtera Patris, lapis anguláris, 

via salútis, jánua caeléstis,áblue 

nostri máculas delícti. 

Allen: Atténde domine…. 

Rechterhand van de Vader, 

Hoeksteen, weg ten heil, deur van 

de hemel, reinig 

ons van zondesmet. 

 
 

Rogámus, Deus, tuam 

majéstatem: áuribus sacris 

génitus exáudi: crímina nostra 

plácidus indúlge. 

Allen: Atténde domine…. 

 

 

Wij vragen, God uw majesteit: 

schenk gehoor aan ons zuchten, 

vergeef genadig onze fouten. 

 

Tibi fatémur crímina admissa: 

contríto corde pándimus 

U bekennen wij de bedreven fouten, 

rouwmoedig belijden wij ons 
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occúlta: 

tua, Redémptor, píetas ignóscat. 
 

Allen: Atténde domine…. 

heimelijk kwaad: Verlosser, schenk 

in uw goedheid vergiffenis. 

 

 

Innocens captus, nec répugnans 

ductus, téstibus falsis pro ímpiis 

damnátus: quos redemísti, tu 

consérva, Christe. 

 

Allen: Atténde domine…. 

 

 

Gij, die onschuldig gevangen 

genomen, zonder tegenstand 

weggevoerd, Op vals getuigenis ten 

gunste van zondaars zijt 

veroordeeld, Christus spaar hen die 

Gij hebt verlost! 

 

 

 

 

Vastenactie 2022: Help Martin op Lesbos 

 

Laten wij allemaal, in deze Veertigdagentijd, ook naast Oekraïne 

Pastor Schneeberger helpen om het leed van deze vluchtelingen 

op Lesbos te verlichten. U kunt uw gift in de kerk geven in de 

collectes voor de vastenactie. U kunt uw gaven voor Lesbos 

deponeren in het offerblok achterin de kerk. In de Augustinus, 

maar ook in de andere RK Kerken van Amstelland kunt u uw 

gaven overmaken naar een bankrekening :  NL72 RABO 0382 

3326 01, onder vermelding van ‘Vastenactie’ of ‘Lesbos’. Alvast 

hartelijk dank voor uw inzet. Wij, van de MOWA, maar zeker de 

inwoners van Lesbos, en pastor Martin, zullen er  heel blij mee 

zijn! 

 


