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~ TOT UW DIENST ~ 
(40 jaar Amstelveen) 

 
 

Voorgangers: 
Pastor Jan Adolfs 
Pastor Dea Broersen 
Koor St. Caecilia o.l.v. Paul Krijnen 
Pianist: Vincent Kuin.       28 augustus 2022. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
INSTRUMENTAAL 
 
 
♫♫ OPENINGSLIED: De Dag gaat open. (Morgenlied) 
 
De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen, 
God onze Vader. 
 
Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven 
oorsprong en toekomst. 
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Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 
 
 
WOORD VAN WELKOM 
en 
INLEIDING 
 
 
GEBED  
 
 
KYRIE (Deutsche messe – Fr. Schubert) 
 
Waarheen zal ik mij wenden als zond’ en leed mij kwellen? 
Tot wie zal ik mij richten, als blijdschap klopt in ’t hart? 
Op U, op U, o Vader wil’k mijn vertrouwen stellen.  
U schenkt mij levensvreugde. U heelt ook al mijn smart. 
 
Ach, als ik U moest missen, hoe zou ik kunnen leven? 
In deze donk’re wereld, ver van Uw aangezicht? 
U leert mij om mijn leven in Uwe hand te geven. 
U voert mij door het duister naar ’t eeuwig zalig licht. 
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GLORIALIED: (Deutsche messe – Fr. Schubert) 
 
Ere, ere zij God in den hoge:  
zongen de engelen in het begin. 
Ere, ere zij God in den hoge:  
stemmen wij stamelend samen mee in. 
 
Refrein:  
Zo om uw wonder verwonderd en blij, 
machtige Vader U zingen ook wij:  
Ere zij God in den hoge!  
Hemel en aarde in feestelijk koor,  
juichen hun danklied alom en aldoor:  
Ere zij God in den hoge. 
 
Ere, ere zij God in den hoge:  
zingt er de hemel de komst van het Kind. 
Ere, ere zij God in den hoge:  
bruist er het water en ruist er de wind. 
Refrein: 
 
 
EERSTE LEZING: 1 Kor. 12.4-11. 
Er is verscheidenheid van genadegaven, maar  
het is dezelfde Geest. 
Er is verscheidenheid van bedieningen, maar 
het is dezelfde Heer. 
Er is verscheidenheid in de uitingen van kracht, 
maar het is dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt. 
Aan ieder wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot 
welzijn van allen. 
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Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid 
gegeven, aan een ander een woord van kennis krachtens 
dezelfde Geest, aan een derde door dezelfde Geest het geloof, 
aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven om ziekten te 
genezen, om wonderen te doen, de gave van de profetie, de 
onderscheiding van geesten, velerlei taal of de vertolking 
ervan. 
Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan 
ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil. 
Tot zover deze lezing. 
 
 

♫♫ TUSSENZANG: De Heer is mijn Licht en mijn Heil. 
(Psalm 27) 
 
Refrein: 
De Heer is mijn licht en mijn heil: 
wie zou ik dan vrezen? 
 
De Heer is mijn licht en mijn heil: 
wie zou ik dan vrezen? 
De Heer is mijn burcht, mijn behoud: 
voor wie zou ik beducht zijn? Refrein:…. 
 
Dat ene vroeg ik van de Heer, 
dat is al mijn verlangen:  
daar te zijn in het huis van de Heer, 
al de dagen mijns levens. 
 
Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
geef mij genadig uw antwoord. 
Gij zegt en mijn hart spreekt na: “zoekt mijn aanschijn.” 
uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Refrein:…. 
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(Allen gaan staan) 
UIT HET EVANGELIE VOLGENS JOHANNES 13,4-17 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. 
Lof zij U, Christus. 
 
Toen ze op een avond met elkaar aten, stond Jezus van tafel 
op, legde zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en 
omgordde zich daarmee. Daarop goot Hij water in het 
wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen  
en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen. 
Zo kwam Hij bij Simon Petrus, die echter tot Hem zei: Heer, 
wilt Gij mij de voeten wassen? Jezus gaf hem ten antwoord: 
Wat Ik doe begrijpt ge nu nog niet, maar later zult gij het inzien. 
Toen zei Petrus tot Hem: nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de 
voeten wassen. 
Jezus antwoordde hem: Als gij u niet door Mij laat wassen, 
kunt gij mijn deelgenoot niet zijn. 
Daarop zei Simon Petrus tot Hem: Heer, dan niet alleen mijn 
voeten, maar ook mijn handen en hoofd. 
Maar Jezus antwoordde: Wie een bad heeft genomen hoeft 
zich niet meer te wassen (tenzij de voeten) hij is immers 
helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen. Hij wist 
immers wie Hem zou overleveren. Daarom zei Hij: Niet allen 
zijt gij rein. 
Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had 
aangetrokken en weer aan tafel was gegaan, sprak Hij tot hen: 
Begrijpt gij wat Ik u gedaan hebt? Gij spreekt Mij aan als 
Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. 
Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan 
behoort gij ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een 
voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan 
heb.  
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Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een dienaar staat niet boven zijn 
heer en een gezant niet boven degene die hem gezonden 
heeft. Wanneer gij dit beseft: Zalig gij als gij er naar handelt. 
Koor: Zo spreekt de heer.  – Allen: Wij danken God. 
 
 
OVERWEGING 
 
 
GELOOFSBELIJDENIS: (Allen gaan staan) 
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, 
van daar 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. 
 
 
 
VOORBEDEN 
Acclamatie na iedere bede: 
Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
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KLAARMAKEN TAFEL 
 
 
COLLECTE 
deze is bestemd voor onze geloofsgemeenschap, 
van harte aanbevolen en vast hartelijk dank!! 
Voor de collecte kunt u ook gebruik maken van de Givt-app. 
 
 
♫♫ Waar liefde mensen samenvoegt. 
 
Waar liefde mensen samenvoegt 
worden stenen een paleis, 
de kille straat een lente tuin, 
de hel een paradijs. 
 
Refrein: 
Een land van licht en zonneschijn, 
een haard waar men zich warmt; 
een overvolle beker wijn, 
een mens die je omarmt. 
 
De deur roept je een welkom toe, 
een stoel staat voor je klaar; 
de tafel is gastvrij gedekt, 
een heerlijk avondmaal. Refrein... 
 
 
GEBED OVER DE GAVEN  
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TAFELGEBED:  
 
De Heer zal bij u zijn.  De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart.    Wij zijn met ons hart bij de Heer 
 
Brengen wij dank aan de Heer , onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U, 
heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus,  
de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen Woord waardoor 
Gij alles geschapen hebt. Hem hebt Gij tot ons gezonden als 
Heiland en Verlosser. Hij is vlees geworden door de heilige 
Geest en uit een Maagd geboren. Om uw wil te vervullen en U 
een heilig volk te verwerven strekte Hij zijn handen uit, opdat 
Hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de 
verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen.  
Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen 
roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen: 
 
Heilig is de Heer (Deutsche messe - Fr. Schubert) 
 
Heilig is de Heer, Hem alleen zij eer. 
Hem die nooit begonnen, nimmer eind’gen zal 
Eeuwig onverganklijk, d’Een’ge is en ’t Al! 
 
Heilig is de Heer, Hem alleen zij eer. 
Almacht, wijsheid, liefde, vloeien in Hem saam. 
Heilig is de Here, heilig is Zijn naam! 
 
(Allen gaan staan) 
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.  
Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat 
zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, 
onze Heer. 
 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
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Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,  
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en  
gaf het zijn leerlingen met deze woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam,  
dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 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. 
 
Allen:  
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
(Allen gaan zitten) 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij 
ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw 
heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en 
Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige 
Geest worden vergaderd tot één enige kudde. 
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, 
dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus 
onze paus en Johannes onze bisschop, en allen die uw heilig 
dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn 
in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op 
aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht 
van uw gelaat. 
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Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met 
de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen 
en met  
alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, 
waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn 
en U loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. 
 
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. 
 
Allen: Amen. 
 
 
ONZE VADER: (Allen gaan staan) 
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. 
 
 
VREDEWENS: Dona La Pace 
Dona la pace Signore a qui confida in te 
Dona dona la pace Signore, 
dona la pace. 
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LAM GODS: (Deutsche messe – Fr. Schubert) 
 
Lam Gods, Gij zijt ons teken van Pasen, toen en nu. 
Wij horen U weer spreken: ‘Mijn vrede zij met U’. 
Lam Gods, dat voor Uw schapen, de schulden hebt voldaan,  
Neem ons weer in genade en ware vrede aan. 
 
De palmen van Uw vrede verwaaien elke smart. 
Zij dragen koelte mede voor ons verhitte hart. 
De Menselijke vreugde door U geheiligd geeft  
Een bloei van warme weelde aan wie gelovig leeft. 
 
 
COMMUNIE 
 
 
♫♫ LIED: Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
Laat ons, verheugd en vol ontzag, 
voor Hem zingen dit lied, voor Hem die leeft. 
En dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar; 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
 
Op deze plaats bijeen gekomen, 
laat ons nu een van Geest zijn, onverdeeld van hart. 
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt. 
Dat in ons midden liefde woont; God zelf. 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
 
Mogen wij zien, met allen die aldaar zijn, 
verheerlijkt in het licht, Uw aangezicht; 
onmetelijke vreugde, zekerheid,  
waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen. 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
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GEBED 
 
 
GEDACHTE: De pastoor heeft altijd ongelijk.... 
  

Als zijn preek iets te lang duurt, is hij slaapverwekkend, 

als de preek kort is, heeft hij zich niet moe willen maken, 

als hij zijn stem verheft, schreeuwt hij, 

als hij gewoon spreekt, verstaat niemand iets, 

als hij afwezig is, is hij altijd onderweg, 

als hij op de pastorie is, doet hij nooit huisbezoek, 

als hij over geld praat, 

komt dat omdat hij teveel van geld houdt, 

als hij niet over geld praat, 

weet men niet wat hij er mee doet, 

als hij feesten organiseert is hij vermoeiend, 

als hij  niets organiseert heeft hij een dode parochie, 

als hij tijd neemt voor mensen, 

komt er geen eind aan, 

als hij zich haast, luistert hij niet, 

als hij de mis op tijd begint, 

loopt zijn horloge voor, 

als hij één minuut te laat begint, 

laat hij iedereen op hem wachten, 

als hij de kerk restaureert, verspilt hij geld, 

als hij het niet doet, laat hij alles maar op zijn beloop, 

als hij jong is, mist hij ervaring, 

als hij oud is, had hij zich al lang terug moeten trekken. 

  

En als hij dood gaat? 

Wel, dan is er niemand om hem te vervangen..... 
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GEBED 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGENWENS: (Allen gaan staan) 
 
 
♫♫ SLOTLIED: Dankt, dankt nu allen God. 
 
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 


