Eucharistieviering – zondag 17 mei 2020
in de H. Augustinus – Amsterdam-Zuid

Vandaag zouden de kinderen van de H. Augustinus
hun Eerste Communiefeest hebben.
Dat gaat zeker nog feestelijk gebeuren!
Valentine, lid van ons kinderkoor Prima Voce,
stuurde ons een mooie en hartelijke groet.
Net zoals vele anderen, mist ze het zingen in de kerk.

Voorgangers:
Deken Ambro Bakker s.m.a.
en Pastor Dea Broersen
En enkele leden van de Liturgische Zanggroep Tolle Lege:
Liesbeth - Heleen – Joukje - Miriam
o.l.v. Marlies van het Hoff-Hattink
Pianiste: Nicolette Klerks

Straks met Pinksteren

met z’n allen in de Bijstand

‘Als je Mij liefhebt,
Zul je mijn geboden onderhouden.
Dan zal de Vader, op mijn gebed,
U een andere Helper geven,
Die u Bijstand zal verlenen’
Openingslied: Wie mag te gast zijn – psalm 15
Tekst: Huub Oosterhuis/muziek: Antoine Oomen
Wie mag te gast zijn in uw tenten,
wonen zelfs in uw huis
hoog in de bergen uitzicht wijd?

Doe recht, spreek waarheid,
laster niet, hebt Gij gezegd.
Wees trouw, verloochen niet je naaste,
die een mens is zoals jij.
Geef wat je geven kan, zegt Gij.
Gezegend om Uw woord,
gezegend om Uw Naam:
Ik zal er zijn.
Gezegend om Uw woord,
gezegend om Uw Naam:
Ik zal er zijn.
Bidden wij 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
Als je Mij liefhebt,
zul je mijn geboden onderhouden.
Dan zal de Vader, op mijn gebed,
u een andere Helper geven,
die u Bijstand zal verlenen’.
Want het is zijn Geest die ons bewoont
Verzucht en smeekt naar God.

Dat Hij ons in de Zoon
Doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
In weer en wind bezwijkt.
Kom Schepper Geest, voltooi
Wat Gij begonnen zijt.
Kyrie-litanie
Pr.
Tegenover het geloof van Maria
is ons geloof klein en onstandvastig.
Laten we in stilte onze tekortkomingen overwegen.
K.
Wees genadig, kom bevrijden. kyrie eleison
Dea

K.
Pr.

K.
Dea

K.
Pr.

Heer, U hebt ons uw moeder gegeven
als een toonbeeld van geloof.
Vergeef ons ongeloof en ontferm U over ons.
Wees genadig, kom bevrijden. kyrie eleison
Christus, U hebt ons Uw moeder gegeven.
Zij bleef U trouw tot in de dood.
Vergeef ons onze ontrouw en ontferm U over ons.
Wees genadig, kom bevrijden. kyrie eleison
Heer, U hebt ons uw moeder gegeven.
Zij spreekt voor ons ten beste.
Verhoor ons gebed en ontferm U over ons.
Wees genadig, kom bevrijden. kyrie eleison
Mogen wij zo dit uur gezegend worden met vrede,
en met het licht van liefde, waarin God en wij,
Zijn mensenkinderen, elkaar van harte nabij mogen zijn.

Glorialied: Aanbidt en dankt uw Vader God
Aanbidt en dankt uw Vader, God,
die leeft van eeuwigheid;
Aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon,
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op 't grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand,
daar heerst een goede geest.
Gebed
Heer, onze God. zie genadig op ons neer, die in de naam van
uw Zoon Jezus hier verzameld zijn, op een heel bijzondere
wijze. Niet lijfelijk met elkaar, maar verbonden met elkaar in
Uw Zorgzaamheid en Uw Liefde, in deze niet al te gemakkelijke
tijden. Wij bidden dat de komst van Uw heilige Geest ons zal
bijstaan en ons in herinnering zal brengen wat uw Zoon in zijn
leven aan ons heeft geleerd. Dan zullen wij het gebod
volbrengen en voor elkaar liefde, vrede en vreugde zijn. Dit
vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon en onze
Heer, die met U en de heilige Geest leeft en heerst tot in uw
eeuwigheid. Amen.

Eerste Lezing: Handelingen 8:5-8+14-17
In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria
en predikte daar de Messias. Filippus’ woorden oogstten
algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de
tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de
onreine geesten onder luid geschreeuw weg en vele lammen en
kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde
in die stad.
Toen de apostelen vernamen dat Samaria het woord Gods had
aangenomen, vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen af, die
na hun aankomst een gebed over hen uitspraken, opdat zij de
heilige Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over
niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de
naam van de Heer Jezus. Zij legden hun dus de handen op en
ze ontvingen de heilige Geest. Wij danken God voor zijn Levend
Woord, de bron van Uw heilige Geest, die ons zal bijstaan.
Het lied van de heilige Geest (GvL 419a)
De Geest des Heren heeft
Een nieuw begin gemaakt
In al wat groeit en leeft
Zijn adem uitgezaaid
De Geest van God bezielt
Die koud zijn en versteend
Herbouwt wat is vernield
Maakt één wat is versteend
Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur
Hij is een bron van hoop
In alle dorst en duur

Wie weet vanwaar Hij komt
Wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
En schenkt ons aan elkaar
De Geest die ons bewoont
Verzucht en smeekt naar God
Dat Hij ons in de Zoon
Doet opstaan uit de dood
Opdat ons leven nooit
In weer en wind bezwijkt
Kom Schepper Geest, voltooi
Wat Gij begonnen zijt
Uit het heilig Evangelie van Johannes 14:15-21
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Als gij Mij liefhebt, zult
ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed
u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de
Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is,
omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij
blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik
keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet
meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven.
Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij
en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft
ontvangen, hij is het die mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal
door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en
Ik zal aan Mij aan hem openbaren. Wij danken God voor zijn
Levend Woord,

Acclamatie: Het Woord dat Ik jou geef
Koor:
Het woord dat Ik jou geef is niet te zwaar,
is niet te hoog, je kunt het volbrengen. (Deut.30:11)
Overweging: Met z’n allen in de Bijstand.
Geloofsbelijdenis (bidden)
Pr.

Ik geloof in God, de almachtige Vader.
Schepper van hemel en aarde

Allen.

En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
Die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

Acclamatie op de Voorbede.
Koor:

Voor Uw aangezicht gedenken wij onze doden,
naam voor naam.
Voor Uw aangezicht onze levenden,
allen met wie wij zijn, kinderen ons
toevertrouwd,
vrienden dichtbij en ver.
Allen die ons aanbevolen zijn
dat wij hen zouden noemen voor Uw aangezicht.

Aankondiging 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.

Lied bij brood en wijn
Tekst: Huub Oosterhuis/muziek: Antoine Oomen
Wij zullen, één van ziel, Zijn lichaam worden,
Zijn uitstralende kracht in deze wereld,
als wij de woorden doen van de Thora,
die Jezus heeft gedaan en doorgegeven.
Zijn Geest is het, die ons te samen voegt,
en liefde, die ons maakt tot Zijn gemeente.

Deemoed, geduld, ontferming, vonken, geest,
waar mensen afgekeerd zijn van geweld,
niet zwichten voor de oude dode wereld
van geld is God, of welk bewind dan ook,
waar wij elkaar behoeden en doen leven,
waar laatsten eersten zijn, daar woont Hij in.
Weest daarom één van harte en van hoop,
de Geest bestiere uw intiemst verlangen:
een nieuwe aarde in gerechtigheid,
waar brood en liefde is genoeg voor allen.
Geliefden, nooit heeft iemand God gezien.
Wie naar de liefde leeft, zal in Hem wonen
Offerande
Pr
A:

Bidt zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige Vader.
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
Pr.
De Heer zal bij u zijn.
Allen
De Heer zal u bewaren.
P.
Verheft uw hart.
Allen
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Pr.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Allen
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Pr. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en
om heil en genezing te vinden zullen wij uw Naam

verkondigen, al onze dagen, maar vooral in deze tijd bezingen
wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Door
de offergaven van zijn eigen lichaam aan het kruis heeft Hij de
oude offers tot voltooiing gebracht. Vreugde om het paasfeest
vervult ons, mensen die op aarde wonen; vreugde vervult de
engelen in de hemel, de machten en krachten die U loven, die U
dit lied toejuichen zonder einde:
gezongen:

Heilig, heilig, hoogverheven.
Heilig zijt Gij, onze God.
Heilig, heilig, nooit volprezen,
Heer des hemels, Sabaoth
Hemel en aarde zijn vol van Uw glorie
Tonen Uw macht, tonen Uw zorg
Heilig, heilig, onze God.
Heer des hemels Sabaoth

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:
Zingen:

Telkens als wij eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij zijn dood
en dat Hij leeft, Jezus Messias.

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
Jozef en Johannes, onze bisschoppen. Samen met heel uw volk,
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met de heilige
Jozef haar bruidegom en al uw heiligen, in het bijzonder de heilige
Anna, de zalige Titus Brandsma, de heilige Urbanus, de heilige
Augustinus, en met Jezus van Nazareth, onze Goede Herder, en

onze heilige Geest van Bijstand, beschermers van onze vijf
Amstelveense geloofsgemeenschappen. En ook met uw
apostelen, martelaren en al uw heiligen, 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.
Vredesgebed
Koorzang/allen: Vrede voor jou – muz. Thom Löwenthal
Pr.
Allen:

Communie

Dit is het Lam van God dat wegneemt
de zonden der wereld, ontferm u over ons
Heer, ik ben niet waardig dat U tot ons komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

Lied – Ave Maria – Franz Schubert - door Liesbeth van ’t Hoff
Slotgebed en mededelingen
Een woord van bemoediging - bron: naar Rosalinde Weel
Pr.

Dea

Lieve mensen, zou het kunnen zijn...
Dat terwijl wij ziek worden, de aarde kan helen.
Dat nu van alles verandert en stopt,
en de natuur weer door kan gaan.
Lieve mensen, zou het kunnen zijn...
Dat, nu de wereld vertraagt, de liefde kan versnellen.
Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen,
nu de rust vinden en naar binnen keren wordt?

Pr.

Lieve mensen, zou het kunnen zijn....
Dat, als wij nu vooral thuis moeten blijven,
wij weer kunnen ervaren van wie wij houden.
Dat, nu de maatschappij zo leunt op de zorg,
wij beseffen hoe ontzettend belangrijk dat eigenlijk is.

Dea

Lieve mensen, zou het kunnen zijn...
Dat de wereld en de luxe om ons heen nu minder
worden, zodat wij ons eigen grote hart weer beter
kunnen voelen.
Dat, nu we goed voor onszelf en anderen moeten
zorgen, ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde
noodzakelijk zijn.

Pr.

Lieve mensen, zou het kunnen zijn...
Dat, nu wij nu samen strijden tegen hetzelfde,
de eenheid in onze verschillen kan worden gevonden.
Dat als wij elkaar nodig hebben, en herontdekken
hoe saamhorigheid eigenlijk voelt?

Dea

Lieve mensen, zou het kunnen zijn....
Dat na de chaos en strijd van deze tijd,
er een nieuwe wereld wordt geboren.
Dat na de angst en onzekerheid, de liefde
en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert?

Pr.

Lieve mensen, zou het kunnen zijn....
Dat het zo moet zijn, opdat veel liefde
en zorgen voor elkaar de liefde wederkeert.
En waarin we ons verzekerd weten van
de Heilige Geest, met z’n allen in de Bijstand!

Pr.

Laten wij nu bidden en zingen om Gods rijke zegen

Zending 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.

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 God van Abraham, Isaak en Jacob,
de God van Sara, Rachel, Lea en Rebecca,
dat Hij ons mag zegenen en bewaren
in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen

Slotlied: Ga mee met ons
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
Een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.
Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U ?
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.
Luiden van de klokken
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