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Wees welkom bij de vieringen. 

Echter……. 

 
• Het aantal toegestane parochianen gaat van 40 naar 50 

personen. 
 

• Onderlinge afstand van 1,5 meter gaat naar ongeveer 1 
meter. 
 

• Het aantal zingende koorleden kan uitgebreid worden naar 
maximaal 8 leden. 
 

• De collecte vindt weer plaats in de kerkzaal en 2 
collectanten kunnen hiervoor ingezet worden. 
 

• De Communie wordt nog wel door de voorganger 
persoonlijk naar de (zittende) parochiaan gebracht. 
 

• Het ontvangstcomité blijft voorlopig gehandhaafd. 
 

• Vooraf aanmelden blijft ook nog noodzakelijk  
via het secretariaat tel. 020-6413233 
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. 
 

• Blijf rekening houden met elkaar! 
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RK Parochie Amstelland • Wijkcentrum- Westend 

 

Voorgangers: Deken A. Bakker s.m.a. en Pastor Dea Broersen 

Koor: Voces Volantes Light 

Pianist/Dirigent: Chris Bossano 

-------------------------------------------------------------------- 
Openingslied: Incline thine ear – F. Himmel 

Incline thine ear, incline thine ear to me; 

O Lord, make haste to deliver me; 

O save me for they mercy’s sake. 

 Neig uw oor, neig uw oor naar mij; 

 O Heer, haast u mij te verlossen; 

 O red mij, want zij barmhartigheid, 
 

Begroeting en inleiding 

Vader in de Hemel, U kent ons zoals wij zijn, 

en niets is voor U verborgen, 

U veroordeelt ons niet, 

U wilt altijd vergeven. 

Geef ons een rouwmoedig hart 

om onze zonden te belijden; 

dan zullen wij op onze beurt 

het woord van uw vergeving horen. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw zoon… 

 

Gebed om vergeving 

Pr. Zusters en broeders, belijden wij onze tekorten 

 en bekeren wij ons tot God en tot elkaar 

A.  Ik belijd voor de almachtige God, 

 en voor u allen dat ik gezondigd heb 

 in woord en gedachte, in doen en laten, 
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 door mijn schuld, door mijn schuld, 

 door mijn grote schuld. 

 Daarom smeek ik de heilige Maria, 

 altijd maagd, alle engelen en heiligen 

 en u, zusters en broeders, 

 voor mij te bidden tot de Heer onze God. 

Pr. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

 onze zonden vergeven 

 en ons geleiden naar het eeuwig leven. 

A. Amen 

 

Kyrie: Dreistimmige Messe – F. Himmel 

 

De eerste lezing: Jesaja 43:16-21 

 God onderneemt iets nieuws: 

 Hij leidt zijn volk weg uit de ballingschep 

Zo spreekt de Heer, 

die door de zee een weg legt, 

een baan door de onstuimige golven;  

en die wagen en paard daarover laat gaan, 

leger en strijdmacht, gesloten aaneen, 

maar dan gaan ze rusten, staan niet meer op, 

uitgeblust zijn ze, gedoofd en als een vlaspit. 

Denk niet meer aan het verleden 

en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is: 

Ik onderneem iets nieuws 

het begin is er al: ziet gij het niet? 

Een weg leg Ik door de steppe, 

rivieren laat Ik stromen dor de woestijn. 

De wilde dieren zullen ontzag voor Mij hebben. 

de jakhalzen en struisvogels; 
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want door de steppe laat Ik beken stromen, 

rivieren door de woestijn, 

zodat mijn uitverkoren volk zich kan laven: 

en dit volk dat Ik Mij gevormd heb 

zal mijn lof verkondigen! 

 Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Zang: Quando corpus morietur – uit Stabat Mater - G.Pergolesi  

 Quando corpus morietur 

 Fac ut animae donetur 

 Paradisi gloria. 

 

Tweede lezing van Paulus aan de Filippenzen 3:8-14 

Broeders en zusters, 

Ik beschouw alles als verlies, 

want mijn Heer Christus Jezus kennen 

gaat alles te boven. 

Om Hem heb ik alles prijsgegeven. 

Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, 

als het erom gaat Hem te winnen 

en één te zijn met Hem, 

Ik heb geen eigen gerechtigheid op grond van de wet, 

maar met de gerechtigheid komt door het geloof in Christus. 

ze is een gave van God en steunt op het geloof. 

Ik wil Christus kennen, 

ik wil de kracht van zijn opstanding gewaarworden 

en de gemeenschap met zijn lijden, 

ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn stervens 

om eens te mogen komen 

tot de wederopstanding uit de doden.  

Niet dat ik het al bereikt heb. 
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Ik ben nog niet volmaakt! 

Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, 

gegrepen als ik ben door Christus Jezus. 

Nee, vrienden, ik beeld mij niet in er al te zijn. 

Alleen dit: 

ik vergeef wat achter me ligt, 

ik reik naar wat voor me ligt, 

ik storm af op het doel? 

de prijs van Gods heerlijke roeping. 

 Woord van de Heer -  Wij danken God 
 

 

Acclamatie op het evangelie: Ik ga weer naar mijn vader. 

Looft de Heer, alle gij volken, looft de Heer. 

Ik ga weer naar mijn vader en ik zal Hem zeggen 

Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen U. 
 

 

Heilig Evangelie volgens Johannes 8:1-11 

 Het woord van de Heer is ontwapenend en bevrijdend 

In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg 

‘s Morgens vroeg verscheen Hij weer in de tempel 

en al het volk kwam naar Hem toe. 

Hij ging zitten en onderrichtte hen. 

Toen brachten Schriftgeleerden en Farizeeën Hem een vrouw 

die op overspel was betrapt. 

Zij plaatsten haar in het midden en zeiden tot Hem: 

“Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt, 

terwijl ze overspel bedreef. 

Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen 

zulke vrouwen te stenigen. 

Maar Gij, wat zegt Gij ervan?” 
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Dit bedoelden ze als een strikvraag 

in de hoop Hem ergens van de te kunnen beschuldigen. 

Jezus echter boog zich voorover 

en schreef met zijn vinger op de grond. 

Toen ze bij Hem aanhielden met vragen, 

richtte Hij zich op en zei tot hen: 

“Laat degene onder u die zonder zonden is, 

het eerst een steen op haar werpen.” 

Weer boog Hij zich voorover en schreef op de grond. 

Toen zij dit hoorden, dropen zij een voor een af, 

de oudsten het eerst, 

totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw, 

die daar was blijven staan. 

Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: 

“Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?” 

Zij antwoordde: “Niemand, Heer.” 

Toen zei Jezus tot haar: “Ook Ik veroordeel u niet; 

ga heen en zondig van nu af niet meer.”  

Woord van de Heer – Wij danken God 
 

 

Verkondiging 
 

 

Geloofsgetuigenis 

Pr.  Ik geloof dat ik nooit alleen ben - 

    thuis niet en op school - 

   want er zijn altijd mensen 

    die van mij houden - 

    en in die mensen bent U bij mij. 

Al.  Ik geloof dat U Jezus 

    naar de aarde hebt gestuurd 
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    om ons voor te doen 

    hoe wij goed moeten zijn 

    voor alle mensen. 

Pr.  Ik geloof en ben blij 

    dat ik bij Uw kerk hoor 

    en bij al die mensen hier, 

    die ook in U geloven. 

Al. Ik geloof dat u vrede wilt 

    en geen oorlog - 

    vreugde en geen verdriet - 

    en dat U altijd bij mij zult zijn 

    met Uw goede Geest. - Amen. 

 

De Voorbeden 

 

 

De Offerande  

* Brood en wijn worden op de altaartafel gezet 

 

Offergave: O salutaris Hostia – J. Nixon 

O Salutarís Hóstia, Quae caéli pándius óstium: 

Bélla praémunt hostília. 

O Offergave van ons heil, die ons de 

hemelpoort ontsluit; aan wie de vijand onderdrukt. 
 

Uni trinóque Dómino, Sit sempitérna glóriae 

Qui vítam sine término, Nóbis dónet in pátria. Amen 

De ene en drievoud’ge Heer zij ongemeten 

heerlijkheid; Hij moge ’t leven zonder eind 

ons geven eens in ’t vaderland. Amen 
 



 -9- 

Gebed over de gaven 

Pr. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard 

 kan worden door God, de almachtige Vader. 

Al. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof 

en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn 

heilige kerk. 
 

Pr. Almachtige God, U bet barmhartig. 

 en U wil niet dat iemand verloren gaat. 

 Wij bidden U: 

 doe ons steeds meer gelijken op Jezus. 

 Dat wij eens komen tot de verrijzenis en het leven. 

 Door Christus onze Heer 

A Amen 
 

 

EUCHARISTISCH GEBED  

U, God, almachtige Vader, danken en prijzen wij door onze Heer 

Jezus Christus voor uw werkzaamheid in de wereld. Want te 

midden van een mensheid die verdeeld is door onenigheid en 

tweespalt, ondervinden wij dat Gij ons ombuigt en bereid maakt 

tot verzoening; uw Geest immers beweegt het mensenhart, zodat 

vijanden weer met elkaar in gesprek gaan, tegenstanders elkaar 

opnieuw de hand reiken en volkeren elkaar trachten te 

ontmoeten. Aan U is het te danken dat door de wil tot vrede 

twisten worden bijgelegd, haat door vergeving wordt 

overwonnen en wraak wijkt voor vergiffenis. Daarom danken en 

prijzen wij U, zonder ophouden, sluiten wij ons aan bij de 

lofzang van de engelen in de hemel, die U, Verhevene, 

toejuichen zonder einde: 
 

Sanctus: Dreistimmige Messe – M. Haller 
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U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus 

Christus, uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw 

woord dat ons mensen redt, de hand die Gij zondaars reikt, de 

weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden.  

God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend, 

hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon, Hem hebt Gij 

overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en 

elkander beminnen. Daarom vieren wij de verzoening die 

Christus ons heeft gebracht en vragen wij U: heilig deze gaven 

met de dauw van uw heilige Geest, nu wij de opdracht van uw 

Zoon vervullen. 
 

Want, voordat Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden 

nam Hij tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en 

zegende U, brak het brood 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. 
 

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees 

uw liefde, vol ontferming, reikte de beker over aan zijn 

leerlingen en sprak: 

 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. 
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Heer, onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn 

liefde nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis 

en bieden wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van 

volkomen verzoening. Heilige vader, wij smeken U: neem ook 

ons aan tezamen met uw Zoon, en schenk ons zijn Geest in deze 

maaltijd. 

Dan zal deze Geest verwijderen wat scheiding brengt. Laat Hij 

ons bewaren, in de gemeenschap met Franciscus, onze paus, en 

Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw 

volk. 
 

Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de 

mensen en tot instrument van uw vrede. Gij hebt ons hier 

bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met de heilige 

Maagd en Moeder van God, Maria, en de heilige Jozef, haar 

bruidegom, met alle heiligen, in het bijzonder patronen van onze 

Amstellandse geloofsgemeenschap: de heilige Urbanus, de 

heilige Augustinus, de heilige Anna, de bijna heilige Titus 

Brandsma, en onze Goede Herder en de kracht van de heilige 

Geest.  Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, 

van alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot 

een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van 

uw vrede. Door Christus 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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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; 

 maar breng ons niet in verzoeking. 

 en verlos ons van het kwade. 

 Want van U is het Koninkrijk 

 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.  
 

 

Agnus Dei - Dreistimmige Messe – M. Haller 
 

 

Vredeswens-  De Communie 
 

 

Communielied: Maria, Mater Gratiae – G. Faure 

Maria, Mater gratiae  Moeder van genade 

Dulcis parens clementiae Zoete moeder van Barmhartigheid 

Tu nos ab hoste protege, U onze Beschermer tegen de vijand 

Et mortis hora, Suscipe en laat U het uur van de dood 

Jesu Jesu tibi sit gloria Jezus, aan U zij de heerlijkheid geven. 

de Qui natuses de Virgine  Hij werd geboren uit de zuivere maagd 

Cum patre et almo Spiritu Met de Vader en de Zoon en de H. Geest 

in sempiternam saecula. tot in alle eeuwigheid. 

Amen    Amen 
 
 

Slotgebed - mededelingen 
 

 

Zegen en zending 
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Slotlied: God so loved the World - uit The Crucifixion - J. Stainer 

God so loved the world, 
That he gave his only begotten son, 
That whoso believeth, 
Believeth in him should not perish, 
Should not perish 
But have everlasting life. 
For God sent not his Son 
Into the world to condemn the world, 
But that the world through him might be saved. 

God heeft de wereld zo liefgehad, Dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven 

heeft, Opdat hij, Die ook gelooft, in Hem gelooft, niet verloren gaat, Maar 

eeuwig leven heeft. Want God zond zijn Zoon niet de wereld in om de 

wereld te veroordelen, Maar opdat de wereld door hem gered zou worden. 
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VASTENACTIE 2022: HELP MARTIN OP LESBOS  
Pastor Martin Schneeberger is een van de reguliere voorgangers in de 
Goede Herder, echter de laatste jaren zien we hem niet zo vaak meer,  
tot afgelopen kerst. Toen was pastor Martin Schneeberger enkele malen 
op de TV en niet bij een online viering, maar er waren twee programma’s 
van de EO gewijd aan zijn activiteiten op Lesbos waaronder het 
programma “Kerst onder vuur”.  
Zeven jaar geleden was Lesbos uitvoerig in het nieuws vanwege de vele 
vluchtelingen die vanuit Turkije via de Griekse eilanden Europa 
binnenkwamen. De situatie is nog steeds ernstig, zoals ook Paus Franciscus 
op 5 december 2021 bij zijn laatste bezoek aan het vluchtelingenkamp op 
Lesbos opmerkte.  
 
Pastor Martin Schneeberger die tijdens zijn vakantie regelmatig voorging in 
het katholieke kerkje op het eiland trok zich het lot van de vluchtelingen 
aan en is nu het grootste deel van het jaar op Lesbos om de bewoners van 
het kamp te helpen en hun leed enigszins te verlichten. Dat doet hij door 
te luisteren naar de vele verhalen, het geven van geestelijke bijstand 
individueel en met gezamenlijke vieringen.  
 
De MOWA wil hem financieel ondersteunen bij het organiseren van 
juridische hulp, tolken en het distribueren van voedselpakketten.  
Naast het inzamelen van geld waarmee het team op Lesbos beter hun 
werk kunnen doen wil de MOWA tijdens de Vastentijd ook verschillende 
aspecten belichten van het leven van de vluchtelingen op Lesbos en hoe 
het leed enigermate wordt verlicht. Wij doen dit door wekelijks korte 
thematische filmpjes op te nemen die je kunt volgen op onze webpagina 
www.RKAmstelland.nl/mowa.  
 
Laten wij allen Pastor Martin Schneeberger helpen om het leed van de 
vluchtelingen op Lesbos te verlichten. U kunt uw gift in de kerk geven in de 
collectes voor de vastenactie, of overmaken naar de bankrekening van de 
locatie of op bankrekening NL72 RABO 0382 3326 01 onder vermelding 
“Vastenactie” of “Lesbos”.  
 
Alvast hartelijk dank.  
 

 


