Zondag 14 juni 2020
Honderdjarig bestaan van het Latijns Parochiekoor LPK
van de H. Augustinus - Cantemus Dominum

Mijmeringen bij het 100-jarig jubileum
Ik vergelijk een koor vaak met een orgel. Daar speelt elke
orgelpijp mee in het grotere geheel. Loze of stomme pijpen zitten
er niet in! En dan mijmer ik verder en denk: kon elke pastoor maar
achter de speeltafel zitten van een gemeenschapsorgel, waarin
álle stemmen meedoen! Wat zou het 'n feestorgel zonder weerga
worden! De goddelijke blaasbalg zou de heilige Geest zijn, die als
een frisse wind door de parochie waait. God mag daarbij onze
motor zijn. De partituur zouden we kunnen vinden in de H.
Schrift. En met genoegen zou je als pastoor af en toe gebruik
willen maken van de zweltrede! Dat kunnen we als leden ons het
jubilerend koor van het orgel leren: dat alles op zijn plaats zit en
iedereen mee mag doen (in de eerste of op de achterste rij!). Ik
wens ons jubilerend Parochiekoor, tegen de achtergrond van de
vervelende Corona-crisis, een goede toekomst toe. Honderd jaar
geschiedenis draagt bij aan ons rijke verleden, maar vooral ook
aan de toekomst van onze Cantemus Dominum. Maar er komt
weer een tijd dat we weer vrij zullen kunnen ademen en onze
stemmen weer kunnen laten klinken tot de laatste banken, tot
zelfs in de hemel toe! Nogmaals van harte gefeliciteerd met ons
jubileum, met een zicht op een zangrijke gouden toekomst.
Deken Ambro Bakker s.m.a.

Theo van der Meer, Honderd jaar zingen Pro Deo
Dit boek (132 pagina’s) bevat de historie, bijzondere anekdotes
en heel veel foto’s van ons bijzonder koor dat ondanks haar leeftijd energiek en springlevend is. De goede sfeer binnen het koor
en het plezier in het zingen zijn die honderd jaar een constante
gebleven. Dat is de rode draad in dit mooie jubileumboek.
Het boek is te koop voor 25 euro bij boekhandel Blankevoort,
Rembrandtweg 649-651, 1181 GV Amstelveen of te bestellen via
de mail: lpkcantemusdominum@gmail.com

Eucharistieviering – zondag 14 juni 2020
Sacramentsdag en het
100-jarig bestaan van Cantemus Dominum
Het Latijns Parochiekoor van de H. Augustinus
Voorganger: Deken Ambro Bakker s.m.a.
Pastor Dea Broersen, lectrice
Leden van het Schola Cantorum
Dirigent-organist: Frank de Ruyter

Mijn vlees is echt voedsel

Lied: Het Lied van het brood (GvL 457)
t. H. Oosterhuis/m. A.de Klerk
Het brood in de aarde gevonden,
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.
Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.
Gij deelt het met ons, zo deelt Gij
U zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.
Wij bidden om Gods zegen over deze viering
Pr.

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap
van de heilige Geest zij met u allemaal.
Moge de Heer ons ook in deze roerige tijden
beschermen, zegenen en bewaren. Amen

Woord van welkom en bemoediging
Kyrie-Eléison
Christe Eléison
Kyrie Eléison

Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U

Glória in excélsis Deo
Et in terra pax hominibus
bonae voluntátis.

Eer aan God in den Hoge
en vrede op aarde aan de
mensen die Hij liefheeft.

Laudámus te,
Benedícimus te,
Adorámus te, Glorificámus te,
Grátias ágimus tibi propter
magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex caeléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite,
Iesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris,
Qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis;
Qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram;
Qui sedes ad déxteram Patris,
miserére nobis.
Quóniam tu solus sanctus,
Tu solus Dóminus,
Tu solus Altíssimus,
Iesu Christe.
Cum Sancto Spíritu in Glória
Dei Patris. Amen.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U,
wij verheerlijken U
en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus; Heer God,
Lam Gods, Zoon van de
van de Vader, Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons, Gij die
wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij
die zit aan de rechterhand van
de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de heilige,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste,
Jezus Christus, met de heilige
Geest, in de heerlijkheid van
God, de Vader. Amen

Gebed
Lezing: 1. Korintiërs 10:16-17
Broeders en zusters, Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen,
gemeenschap met het bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij
breken, gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het
brood een is, vormen wij allen tezamen één lichaam, want allen
hebben wij deel aan het ene brood.
Wij danken de Heer voor zijn Levend Woord.

Evangelie: Johannes 6:51-58
In die tijd zei Jezus tot de menigte van Joden: ‘Ik ben het levende
brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood
eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is
mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. De Joden
geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: ‘Hoe kan Hij
ons zijn vlees te eten geven?’ Jezus sprak daarop tot hen:
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij het vlees van de
Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven
niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig
leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn
vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees
eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals ik door
de Vader die leeft. gezonden ben en leef door de Vader, zo zal
hij die mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel
is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten
hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in
eeuwigheid leven.’
Wij danken God voor zijn Levend Woord.
Overweging: Mijn vlees is echt voedsel
Credo in unum Deum
Patrem omnipoténtem,
factórem caeli et terrae,
visibílium ómnium
et invisibílium.
Et in unum Dóminum,
Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum.
Et ex Patre natum

Ik geloof in één God,
de almachtige Vader,
schepper van hemel aarde,
van al wat zichtbaar en
onzichtbaar is,
en in één Heer,
Jezus Christus, eniggeboren
Zoon van God,
voor alle tijden

ante ómnia saécula.
Deum de Deo,
lumen de lumine
Deum verum de Deo vero.
Génitum, non factum,
consubstantiálem Patri;
per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines
et propter nostram salútem
descéndit de caelis.
Et incarnátus est
Spíritu Sancto
ex María Vírgine;
et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis:
sub Póntio Piláto,
passus et sepúltus est.
Et resurréxit tértia die,
secúndum Scriptúras.

geboren uit de Vader,
God uit God,
licht uit licht
ware God uit de ware God,
één in wezen met de Vader
en door wie alles
geschapen is.
Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige
Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd.
Hij heeft geleden onder
Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde
dag volgens de Schriften.

Et ascéndit in caelum:
sedet ad déxteram Patris:
Et íterum ventúrus
est cum glória
judicáre vivos et mórtuos:
cujus regni non erit finis.

Hij is opgevaren ten hemel, zit
aan de rechterhand van de
Vader.
Hij zal wederkomen in
heerlijkheid om te oordelen
levenden en doden. En aan
zijn rijk komt geen einde.

Et in Spíritum Sanctum,
Dominum, et vivificántem;
qui ex Patre Filióque
procédit

Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en
de Zoon;

Qui cum Patre et Fílio
simul adorátur
et conglorificátur:
qui locútus est per prophétas.

die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt; die gesproken
heeft door de profeten.

Et unam sanctam cathólicam
et apostólicam Ecclésiam.

Ik geloof in de ene, heilige
katholieke en apostolische
kerk.
Ik belijd één doopsel
tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding
van de doden en het leven
van het komend rijk.
Amen

Confíteor unum baptísma
in remissiónem peccatórum.
Et exspécto
resurrectiónem mortuórum.
Et vitam ventúri saéculi.
Amen.

De Voorbede – Collecte
Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan voor de
collecte. Ook nu kunt u zich aansluiten door het overmaken
van uw bijdrage of door de GIVT-app te gebruiken. Verdere
informatie vindt u in de bijlage bij uw boekje of in de
informatie op de websites.

Lied: Cantique de Jean Racine - Gabriel Fauré

Woord gelijk aan de Allerhoogste, onze enige hoop,
Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance,
Eeuwige dag van de aarde en de hemel,
Jour éternel de la terre et des cieux,
Vanaf de vredige nacht doorbreken we de stilte:
De la paisible nuit nous rompons le silence:
Goddelijke Redder, gooi je ogen op ons.
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux.
Stort het vuur van Uw machtige genade op ons uit;
Répands sur nous le feu de Ta grâce puissante;
Moge de hel vluchten bij het geluid van Uw stem;
Que tout l'enfer fuie au son de Ta voix;
Verdrijft de slaap van een lome ziel
Dissipe le sommeil d'une âme languissante
Wat haar ertoe brengt Uw wetten te vergeten!
Qui la conduit à l'oubli de Tes lois!
O Christus!
Ô Christ!
wees gunstig voor dit getrouwe volk,
sois favorable à ce peuple fidèle,
Om U nu te zegenen, verzameld;
Pour Te bénir maintenant rassemblé;
Ontvang de liederen die hij aanbiedt tot Uw onsterfelijke
glorie,
Reçois les chants qu'il offre à Ta gloire immortelle,
En van Uw gaven die hij vervuld terugkeert.
Et de Tes dons qu'il retourne comblé.

Offerande
Pr Bidt zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden door God, de almachtige Vader.
A: 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.
Eucharistisch Gebed
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. Om de
gedachtenis van het Kruis zegenrijk te doen voortbestaan, heeft
Hij bij de laatste maaltijd met zijn apostelen zichzelf aan U
opgedragen als een lam zonder gebrek, als een offer van
lofprijzing, volmaakt en U welgevallig. In dit sacrament wilt Gij
ons voeden en heiligen en alle mensen in deze wereld n maken
in geloof, n in broederlijke liefde. Zo naderen wij tot de tafel van
dit heilig mysterie om, vervuld van uw goede gave, herschapen
te worden tot gelijkenis met uw Zoon. Daarom wordt in de
hemel en op aarde een nieuw lied gehoord van aanbidding, en
met de engelen zingen wij U toe vol vreugde:
Lied: Sanctus

Heilig

Sanctus, sanctus, sanctus
Dóminus Deus Sábaoth,
pleni sunt caeli et terra,
glória tua.
Hosánna in excélsis,
Benedictus, qui venit
in nómine Dómini,
hosánna in excélsis.

Heilig, heilig, heilig,
de Heer, God Sabaoth.
Vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt
in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Pr. Heer, onze God, Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons
dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij
vergeten dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht, en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die
geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag, en de vrede zelf te zijn. Wij
danken U, dat Hij ons ruimte geeft, en vrijheid schept. Wij danken
U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven, ten einde toe.
Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn
handen. Hij zegende U, Hij brak het, 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.’ Ook nam Hij de beker,
zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
‘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.
Acclamatie:

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
Totdat Hij komt.

Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is, en
die de dood heeft gezien; die Gij hebt opgewekt, en naam gegeven
hebt hoog boven alle namen. Jezus, de Heer is Hij, die is en blijven
zal, uw rechterhand, en tot Hij komt, verkondigen wij Hem door
deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. Wij
bidden U: Zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat, en

maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak
leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood, en laat
ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede;
breek het geweld in ons, en breng ons thuis bij U, uit kracht van
Hem, de mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is, en maak haar één in liefde
en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en met
Johannes, onze bisschop. Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, en met Jozef haar bruidegom,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, in het bijzonder
de beschermheiligen van onze parochies in Amstelland: de H.
Augustinus, de H. Urbanus, de H. Anna, de zalige Titus Brandsma, en met Jezus, onze Goede Herder, en onder aansturing van
de H. Geest, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en
doden, erkennen wij uw grootheid, en brengen wij U onze dank.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader, in eenheid van de heilige
Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.- Amen.
Onze Vader (gebeden)
Allen:
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.

Agnus Dei

Lam Gods

Agnus Dei, qui tollis
peccáta mundi:
miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis
peccáta mundi:
miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis
Peccáta mundi:
dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

Vredesgebed
Slotgebed en mededelingen
Ter bemoediging: Pas de deux
In deze Coronadagen gaan wij op straat
met vreemden een dans aan.
Als tegenliggers naderen we elkaar
met een knik, een glimlach, een groet,
lopen met uit nood geboren hoffelijkheid
in een boog om elkaar heen
trekken magische halve cirkels
houden afstand als twee positief
geladen lichamen.
Maar er komt weer een tijd
waarin wij terug kunnen kijken
op deze straatrituelen.
Eindelijk kunnen we dan weer
elkaars tegenpolen zijn:
weer samen kunnen dansen
met al die mensen die ons lief zijn.

Zending en zegen – gezongen
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.
Allen:
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.
De almachtige en barmhartige God
moge u zegenen en bewaren,
in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.
Allen
Amen

Lied: An evening hymn – Henry Balfour Gardiner

Nu, nu de zon zijn licht heeft versluierd
Now, now that the sun hath veil'd his light
En bied de wereld welterusten;
And bid the world goodnight;
Op het zachte bed leg ik mijn lichaam,
To the soft bed my body I dispose,
Maar waar zal mijn ziel rusten?
But where shall my soul repose?

Beste, lieve God, zelfs in Uw armen,
Dear, dear God, even in Thy arms,
En kan er zo een zoete beveiliging zijn!
And can there be any so sweet security!
Dan tot rust, mijn ziel!
Then to thy rest, O my soul!
En zing, prijs de genade
And singing, praise the mercy
Dat verlengt je dagen.
That prolongs thy days.
Hallelujah!
Hallelujah!
Luiden van de feestklokken
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