
 
~ Het huis van mijn vader is geen markthal ~ 
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Eucharistieviering Noorddamcentrum 

Voorgangers: Deken Ambro Bakker en Pastor Dea Broersen 
m.m.v. Cantores Voces Volantes 

Pianist / Dirigent Chris Bossano 
7 maart 2021. 



 

Wees welkom bij de vieringen. 

Echter……. 
 

• Voor elke kerkdienst dient u zich aan te melden voor het  

Noorddamcentrum of de Torenkapel via het  

secretariaat tel. 020-6413233 

maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. 

• Kom vroeger i.v.m. incheck en gezondheidsvragen. 

• Gebruik het desinfectiemiddel bij ingang. 

• U wordt ontvangen en begeleid naar uw zitplaats. 

• Respecteer de 1,5 meter regel. 

• Jas meenemen / aanhouden. 

• Geen kaarsjes aansteken / branden. 

• Niet meezingen met de muzikale begeleiding. 

• Onder begeleiding naar de communie, die klaar staat bij het 

altaar. 

• Collecte is achteraf en de mandjes staan hiervoor in de hal. 

• Toiletgebruik liever thuis. 

• U wordt na de dienst weer begeleid naar de uitgang. 

• Er is geen koffiedrinken of samen napraten na de viering. 

 

Wij als kerk vinden dat we extra verantwoordelijkheid dragen voor 
onze mensen, want veiligheid staat voorop. Daarom hopen we dat u 
zich ondanks al deze afspraken welkom zult voelen, nu we weer met 
een beperkt aantal parochianen als gelovige gemeenschap samen 
mogen komen. 
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OPENINGSLIED: THOU KNOWEST LORD (H. Purcel) 
Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts; 
Shut not thy merciful ears unto our prayer; 
But spare us, Lord most holy, O God most mighty. 
O holy and most merciful Saviour, 
Thou most worthy Judge eternal, 
Suffer us not at our last hour, 
For any pains of death to fall away from Thee. 
 
 
BEGROETING 
Wij horen vandaag dat ook Jezus het huis van God, 
de tempel van Jeruzalem, binnengaat. 
Het is het huis van zijn Vader. 
Maar het is geen echt thuiskomen voor Hem, 
want er heerst chaos in de tempel. 
We horen hoe Hij probeert om orde te brengen 
in het huis van zijn Vader. 
Ook ons eigen hart kan een huis van God zijn, 
waarin vrede of chaos heerst. 
Vragen wij dat Jezus vandaag ook in ons hart 
orde en vrede brengt.  
 
 
GEBED OM VERGEVING 
Als ik wist 
wat in die ander leeft 
zou ik dan nog 
durven oordelen? 
 
Als ik kon kijken 
in het hart van mijn medemens 
zou ik dan beter begrijpen? 
 
Als ik zijn motieven 
kon doorgronden 
zou ik dan gemakkelijker 
vergeven en vergeten? 
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Als al mijn doen en laten 
openbaar gemaakt werd 
zou ik dan niet 
beschaamd mijn hoofd buigen 
en om vergiffenis vragen? 
 
Alles weten 
is alles vergeven. 
Daarom bidden wij U om vergeving 
voor al die keren 
dat wij de ander 
wel hebben veroordeeld, 
verkeerd hebben begrepen 
of verdacht hebben gemaakt. 
 
Moge de almachtige God 
zich over ons ontfermen, 
onze zonden vergeven. 
En ons geleiden naar 
het eeuwige leven. Amen 
 
 
KYRIE – Dreistimigge Messe – Op. 4 (M. Haller) 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison. 
 
 
GEBED 
 
 
EERSTE LEZING uit Exodus 20: 3+7-8+12-17 
In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen. 'Ik ben de 
Heer uw God die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.  
Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.  
Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken; 
want de Heer laat hen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet 
ongestraft.  
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Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn. Eer uw vader en uw 
moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u 
schenkt.  
Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij zult niet 
stelen. Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen.  
Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, niet op zijn 
slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.  
Wij danken de Heer voor zijn Levend Woord. 
 
 
TWEEDE LEZING: uit de eerste brief aan de Korintiërs 1:22-25  
Broeders en zusters, Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid. Maar 
wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, 
voor heidenen een dwaasheid; maar voor hen die geroepen zijn, 
Joden zowel als Grieken, is die Christus Gods kracht en Gods 
wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en 
de zwakheid van God is sterker dan de mensen. 
Wij danken de Heer voor zijn Levend Woord. 
 
 
ACCLAMATIE VOOR HET EVANGELIE: 
Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heil'ge naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel die mij het leven geeft. 
 
 
EVANGELIE VOLGENS JOHANNES 2:13-25  
Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar 
Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen, 
schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten.  
Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, 
ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars 
veegde Hij van de tafels en Hij wierp die omver. En tot de 
duivenhandelaars zei Hij: 'Weg met dit alles! Maakt van het huis van 
mijn Vader geen markthal!' Zijn leerlingen herinnerden zich dat er 
geschreven staat: De ijver voor Uw huis zal mij verteren. 
 
 
 



- 4 - 
 

De Joden richtten zich tot Hem met de woorden: 'Wat voor teken 
kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt?' Waarop Jezus hun 
antwoordde: 'Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen 
herrijzen.' Maar de Joden merkten op: 'Zesenveertig jaar is aan deze 
tempel gebouwd; zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?' 
Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam. 
 
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden herinnerden zijn 
leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden in de schrift 
en in het woord dat Jezus gesproken had. Terwijl Hij bij gelegenheid 
van het paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er velen in zijn Naam 
te geloven bij het zien van de tekenen die Hij deed. Maar Jezus van 
zijn kant had geen vertrouwen in hen omdat Hij allen kende. Hij wist 
wat er in de mens stak en daarom was het niet nodig dat iemand 
Hem over de mens inlichtte. 
Wij danken de Heer voor zijn Levend Woord. 
 
 
VERKONDIGING 
 
 
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken 
 
Ik geloof dat God, ons nabij is. 
Hij is het begin van alle leven. 
Hij is de stem die ons roept: 
Hij geeft ons zijn liefde. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, 
Hij ons heeft laten zien wat liefde is. 
Hij is gekomen om te vertellen 
van het goede in deze wereld. 
Jezus is sterker dan lijden en dood: 
Hij doet mensen weer opstaan. 
 
Ik geloof in de heilige Geest, 
De heilige Geest geeft moed. 
Mensen krijgen er hoop door. 
Ze worden vrienden van elkaar. 
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De Geest leert ons elkaar te vergeven 
en samen te bouwen aan een wereld van vrede. 
Zo zijn wij een Kerk waarin iedereen welkom is! 
Zo geloven wij in de hoop en de liefde 
die komen van God. Amen. 
 
 
ACCLAMATIE BIJ VOORBEDEN (gebeden) 
Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons. 
 
 
OFFERGAVE - HE WAS DESPISED (uit: Messiah) door Marieke 
He was despised and rejected of men,  
a man of sorrows and acquainted with grief. 

 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
 
PREFATIE 
 
P.  Dóminus vobíscum 
A.  Et cum Spiritu túo 
P.  Súrsum córda 
A.  Habémus ad Dóminum 
P.  Grátias agámus Dómino Déo Nóstro 
A.  Dígnum et jústum est. 
 
Vere dignum et justum est   Waarlijk goed is het en recht, 
aequum et salutáre     billijk en heilzaam, dat wij 
nos tibi semper et ubíque    U altijd en overal dankzeggen, 
grátias ágere: Dómine    Heer, heilige Vader, almachtige 
sancte Pater omnípotens    eeuwige God: door Christus 
aetérne Deus: per Christum,   onze Heer. Door wie de  
Dóminum nostrum.     engelen uw Majesteit loven, 
Per quem majestátem tuam   de heerschappijen haar 
laudant Angeli,      aanbidden, de machten haar 
adórant Dominatiónes,    met huiver omringen, 
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tremunt Potestates.     de hemelen en de krachten der 
Caeli caelorúmque Virtútes,   hemelen en de zalige Serafim 
ac beáta Séraphim, sócia    haar in gezamenlijke opge- 
exultatióne concélebrant.    togenheid vieren. Met hun 
Cum quibus et nostras voces   stemmen, vragen wij, aan- 
ut admítte júbeas, deprecámur,  vaard ook de onze, om in 
súpplici confessíone dicéntes:  nederige lofprijs te zeggen: 
 
 
SANCTUS – Dreistimmige Messe – Op 4 (M. Haller) 
Sanctus, - Sanctus, - Sanctus - Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis. - 
Benedictus qui venit in nomine Domini. - Hosanna in excelsis. 
 
 
EUCHARISTISCH GEBED VAN DE VERZOENING 
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. 
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Allen:  
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
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 gegeven hebt: 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, Johannes, 
onze bisschop, en met geheel uw volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, 
tot teken van eenheid onder de mensen en tot instrument van uw 
vrede. 
 
U hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen 
met de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met de heilige 
Jozef, haar bruidegom, en met alle heiligen, in het bijzonder de 
heilige Urbanus, de zalige Titus Brandsma, de heilige Anna, de 
heilige Augustinus, onze Goede Herder en uw heilige Geest, de 
beschermers van onze geloofsgemeenschappen.  
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 (gebeden) 
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 
 
 
VREDESWENS 
 
 
AGNUS DEI  
(Missa Breve in onore di S. Martino Vescovo (L. Bottazzo)) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (2x) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 
 
 
COMMUNIE: PANIS ANGELICUS – (C. Franck)  
(duet: Rob Sonder en Ria de Bruijn) 
 
Panis angelicus 
fit panis hominum; 
Dat panis caelicus 
figuris terminum: 
O res mirabilis! 
Manducat Dominum 
pauper, servus et humilis. 
 

Moge het brood der engelen 

brood voor de mensheid worden. 

Het hemels brood bewerkstelligt 

een eind aan de duisternis. 

O groot wonder! 

Het lichaam Gods wordt voedsel  

voor de arme, dienstbare en nederige 

mens. 
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SLOTGEBED  
 
 
MEDEDELINGEN 
 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
 
SLOTLIED: Dear Lord and Father of Mankind – (C.H.H. Parry) 

 
Dear Lord and Father of mankind, 
forgive our foolish ways: 
reclothe us in our rightful mind; 
in purer lives your service find, 
in deeper reverence praise, 
in deeper reverence praise. 
 
Drop your still dews of quietness, 
till all our strivings cease; 
take from our souls the strain and stress, 
and let our ordered lives confess 
the beauty of your peace, 
the beauty of your peace. 
 
Breathe through the heats of our desire 
your coolness and your balm; 
let sense be dumb, let flesh retire, 
speak through the earthquake, wind and fire, 
O still small voice of calm, 
O still small voice of calm! 

 
 
 



- 10 - 
 

VASTENACTIE 2021 
 

Namasté aan alle parochianen van Parochie Amstelland, 
Allereerst heel hartelijk dank voor uw mooie bijdrage van € 8.005,00 voor 
de schoolkinderen in Nepal bij de Adventsactie! Hartverwarmend dat u 
weer met elkaar meegeholpen heeft verschil te maken voor heel arme 
kinderen door hen met uw bijdrage de mogelijkheid te geven onderwijs te 
volgen en daarmee een kans op een betere toekomst.  
Naast het ondersteunen van schoolkinderen en daarmee hun ouders en 
zelfs een heel dorp, houdt de stichting Hart4onderwijsNepal zich ook 
bezig met het imkerproject ‘Khusi Mahuri’.  Voorjaar 2019 is het project 
op de Vajra Academy Nepal - de eerste ‘groene’ ecologische school van 
Nepal - van start gegaan. Khusi Mahuri betekent in Nepali ‘De Blije Bij!’  
De leerlingen van groep 8 leren in een team van vijf deelnemers om zelf 
een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren én hiervan zelf de 
honing te oogsten. Deze honing is dan niet alleen voor het eigen gebruik 
op de school, maar kan ook worden verkocht. Uit de opbrengst worden 
dan weer één of meer kinderen gesponsord om naar de school te kunnen 
komen. 
Als start heeft de lokale imker gedurende een half jaar de bijen verzorgd 
en de honing geoogst. Dit onder de ogen van een groeiend aantal 
geïnteresseerde leerlingen én docenten. De aanwezigheid van bijen in de 
ecologische schooltuin en het praktisch imkeren van de imker sloeg aan en 
de leerlingen werden enthousiast. Dit wilden zij ook leren! Hiermee was 
het fundament voor een mogelijk succes van het imkerproject gelegd. Er 
was een leervraag en motivatie van binnenuit. Geen opgelegd project dus 
van buitenaf. 
Mooie bijkomstigheid is dat de honing op de lokale markt verkocht kan 
worden. Hierdoor leren de leerlingen tevens op een duurzame wijze 
economie te ontwikkelen. Kortom een ambitieus plan wat mogelijk 
gemaakt kan worden door de inzet van docenten, ouders, lokale imker, 
timmerman, en last but not least… de sponsors in Nederland.  
Een belangrijk aspect van dit project is het unieke hechte 
samenwerkingsverband van een aantal zeer betrokken docenten én 
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ouders van de Vajra Academy. De docent wiskunde, die de 
bouwtekeningen van de kasten met de kinderen maakt. De timmerman, 
die de lessen houtbewerking verzorgt en de kinderen begeleidt bij de 
bouw. De imker en de biologiedocent, die de leerlingen de theorie en de 
praktische vaardigheden van het imkeren bijbrengen. De ouders die hulp 
bieden bij de lessen en het onderhoud van de bijen.  
Het gehele project wordt geleid door Sancha Ram Tamang, een van de 
ouders. Hij doet dit samen Udit Bhatta, de directeur van de Vajra 
Academy. Hij verzorgt voor het ‘Khusi Mahuri’-project het didactische 
ontwerp en lesmateriaal. Vanuit Nederland wordt het programma 
inhoudelijk en praktisch ondersteund door Stichting Hart4onderwijsNepal 
en stelt imkervereniging VBBN Laren-Blaricum haar kennis en ervaring ter 
beschikking om het geheel tot een succes te maken.  
De ambitie reikt echter nog verder… Het plan is om van het traject 
ecologisch imkeren volgens de ‘Khusi Mahuri’ aanpak ook een cursus te 
maken op de Vajra Academy voor mannen én vrouwen uit de zeer arme 
afgelegen gebieden. Zij krijgen dan ieder het beheer over een eigen 
bijenkast. Ze leren de kast te onderhouden, voor de bijen te zorgen en de 
honing te oogsten. Ze kunnen de honingopbrengst verkopen en deze 
behouden. De opbrengst van het duurzaam imkeren van één bijenkast 
levert dan een substantiële bijdrage aan het gezinsinkomen.  
Graag willen we samen met u Udit Bhatta en zijn team volgen en daar 
waar nodig helpen en ondersteunen om de ‘Khusi Mahuri”-ambitie waar te 
maken.  
Voor verder informatie: Pim Hattink Stichting Hart4onderwijsNepal 
 (info@hart4onderwijsnepal.nl of www.hart4onderwijsNepl.nl) 
De kerken in Parochie Amstelland bevelen dit project van harte bij u aan. 
Uw kunt uw gift in de kerk kwijt maar als u in deze coronatijd minder 
vaak de kerkvieringen bezoekt zien wij graag uw bijdrage tegemoet op 
bankrekening NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. 
‘Vastenactie’. Alvast hartelijk dank! 

 

Missie OntwikkelingsWerken Amstelland 
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