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TITUSFEEST

Titus Brandsmakerk
Amstelveen
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Voorgangers:
Deken - pastoor Eugène Jongerden
Pastor/diaken Paul Koopman

m.m.v. leden Titus Brandsmakoor o.l.v. Maria Vlaar
organist Aja Leemans

Vaste gezangen uit de Messa Breve e Facile van Luigi Bottazzo
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Openingslied; Heer, U heb ik lief, psalm 18 II
Refrein: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij
1.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder
refrein

2.

Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,
mijn schild, mijn behoud en bescherming
refrein

3.

Wanneer ik de Heer aanroep Hij zij geprezen,
dan doet geen vijand mij kwaad
refrein

4.

De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,
verheerlijkt zij God, mijn Verlosser
refrein

Votum en Woord van welkom
V.
A.
V.
A.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
En met uw geest.

Schuldbelijdenis
Kyrie - Heer, ontferm U over ons
3

Gloria
Gebed
Laat ons bidden ………
Eerste lezing: 2 Tim. 2,3-13
Dierbare, deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus.
Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven
daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn.
Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels
houdt. De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op
de oogst. Denk na over wat ik je heb gezegd; de Heer zal ervoor
zorgen dat je dit alles ook begrijpt. Houd Jezus Christus in
gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is
opgewekt. Dit heb ik verkondigd, daarom heb ik veel te verduren
en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord
van God laat zich niet gevangen zetten; daarom verdraag ik alles
omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered
worden en eeuwige luister ontvangen. Deze boodschap is
betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met
hem leven als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; als
wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen; als wij hem
ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij
niet.

Tussenzang; Psalm 19II, het woord des Heren
Het woord des Heren is volmaakt, bron van leven,
Gods getuigenis betrouwbaar, onverstand wordt wijs.
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Helder water is zijn wet, hartverkwikkend.
Zijn geboden: recht en reden, licht voor onze ogen.
Wat Hij belooft is louter waarheid, enkel vrede.
Wat Hij doet is welgedaan, tot in eeuwigheid.
Even kostelijk als honing, nee, nog meer,
kostbaarder dan zuiver goud is het woord des Heren.

Evangelie Lucas 6,27 – 36
Alleluja 2x
(Byzantijnse versie)
Weest dus waakzaam,
want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt.
Alleluja
In die tijd zei Jezus, tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je
vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie
vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.
Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang
aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt niet ook je
onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet
terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat
ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie
liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen
liefhebben.
En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden
bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een
verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug
verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de
verwachting alles terug te krijgen.
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Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen
zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden
beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want
ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees
barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Woord van de Heer
- Wij danken God

Dit ene weten wij
en aan dit één houden wij ons vast
in de duistere uren; er is een woord
dat eeuwiglijk zal duren
en wie 't verstaat die is niet meer alleen.

Overweging

Geloofsbelijdenis; gebeden
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde en in Jezus Christus, Zijn enige 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 vergiffenis
van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
Amen
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Voorbede acclamatie:
Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen in U stelt,
O Heer van alle machten.

Prefatie
De Heer zal bij u zijn.
Verheft uw hart.

De Heer zal u bewaren.
Wij zijn met ons hart bij de Heer

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

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. Want om te getuigen van uw Naam is ook de zalige
Titus Brandsma, als martelaar de weg van Christus opgegaan. Hij
heeft zijn bloed vergoten en uw wonderwerken openbaar gemaakt.
Zo sterkt Gij hen die niets vermogen uit zichzelf; zo geeft Gij hun de
kracht om te belijden tot in de marteldood dat zij in U geloven.
Daarom dan, met allen die U dienen in de hemel, willen ook wij U
op aarde loven en zingen U toe zonder einde:
Sanctus
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed- en zó 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
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gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf
te zijn. 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 is.
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.
Heer Jezus, - wij verkondigen uw dood - en wij belijden tot Gij
wederkeert, - dat Gij verrezen zijt.
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.
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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
alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd Maagd, de moeder van
de Heer, met Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met de
Zalige Titus Brandsma, met alle heiligen, in het bijzonder de
heiligen van onze parochiegemeenschap, de heilige Augustinus, de
heilige Urbanus, de heilige Anna, en onder uw heilige Geest en
onze Goede Herder, 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 de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader (gebeden)
Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus
ons gegeven heeft:
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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 leid ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade.
Verlos ons Heer …
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
Agnus Dei
Communielied: O, Jezus, als ik U aanschouw
O, Jezus als ik U aanschouw
dan leeft weer dat ik van U hou
en dat ook Uw hart mij bemint,
nog wel als uw bijzond’re vriend.
Al vraagt mij dat meer lijdensmoed,
och, alle lijden is mij goed,
omdat ik daardoor U gelijk
en dit de weg is naar Uw Rijk.
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Ik ben gelukkig in mijn leed
omdat ik het geen leed meer weet.
maar ’t aller uitverkorenst lot,
dat mij met U vereent, o God.
O, laat mij hier maar stil alleen
het kil en koud zijn om mij heen
en laat geen mensen bij mij toe,
’t alleen zijn word ik hier niet moe.
O, Jezus als ik U aanschouw
dan leeft weer dat ik van U hou
en dat ook U mijn hart bemint,
nog wel als uw bijzond’re vriend.
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij,
ik was U nimmer zo nabij
blijf bij mij, bij mij Jezus zoet
Uw bijzijn maakt mij alles goed.
Slotgebed
Mededelingen
Zending en Zegen

Slotlied; Titus Brandsmalied
Refrein:
In Hem immers leven wij,
bewegen wij ons en zijn wij.
God zo nabij en ver.
God is er altijd.
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1.

Wij moeten Hem niet zoeken
op pleinen of in straten,
maar in het meest innerlijke
van ons wezen,
opdat wij Hem daar zien
met ons verstand,
liefhebben met onze wil,
vasthouden met al onze vermogens,
opdat Hij in ons leeft, steeds meer. Refrein
Hij leeft in ons, dat Hij in ons leve.
Hij leeft in ons, dat Hij in ons leve.

2.

Hij is de Goede Herder, de trouwe geleider.
Hij is onze Vader, onze beschermer.
Hij blies ons de levensadem in.
Hij is ons behoud.
Hij leidt sterren en planeten op hun baan,
Schenkt leven aan planten en dieren.
Hij draagt de wereld op zijn hand.
Hij woont in ons en opent het oog van ons verstand.
Moge dit feest in ons dat blijde besef
van met Hem verenigd te zijn versterken. Refrein
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