VIERING VAN DE EUCHARISTIE
op de zesde zondag van Pasen, waarin

Piet van der Steen
afscheid neemt als organist van de Ste. Gertrudiskathedraal

Oud-katholieke parochie van de HH. Maria, Jakobus en Gertrudis te Utrecht
Zondag 22 mei 2022

Orgelliteratuur:

Voor de mis, vanaf 9.45 uur:
a. Ch.M. Widor - Symphonie V (f) (1887)
deel 1: thema met variaties
b. M. Duruflé - Veni creator (1932)
thema met enkele variaties

Na de preek:
Cor Kee - Psalm 8 (1977) “Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven”
Cor Kee was Piets eerste docent Orgel in de muzikale vakopleiding. De componist
noteerde in de partituur van dit korte werk: 'voor Piet van der Steen'.

Tijdens de communie:
a. O. Messiaen - Communion: les oiseaux et les sources (1950)
“Waterbronnen, zegent de Heer, vogelen des hemels, zegent de Heer” (Lofzang van
de drie jongelingen)
b. Koorzang: Edward Elgar – Ave verum corpus
c. M. Duruflé - Méditation (1966)

Na afloop van de mis:
César Franck - Troisième choral (a) (1890)
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Vocem iucunditatis

Jesaja 48, 20; Psalm 66, 1 en 2

Verkondigt het opgetogen, met blijde stemmen laat het horen, halleluja!
Verbreidt het tot aan de einden der aarde: de Heer heeft Jakob, zijn knecht, verlost.
Halleluja, halleluja!
Juicht Gode toe, gij ganse aarde, bezingt de heerlijkheid van zijn Naam, wijdt aan zijn
glorie een loflied.

Uitnodiging tot de communie
Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in
hun kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en
met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren.
Wie de communie niet kan of wil ontvangen, is uitgenodigd om
samen met de communicanten naar voren te komen en bij het altaar een zegen te
ontvangen. Men kruist daartoe de armen voor de borst.
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INTROÏTUS
Gezang 661 - Zingt voor de Heer een nieuw gezang

t.: Willem Barnard, m.: Frits Mehrtens
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INLEIDING
 Gezegend zij het koningschap
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
Vrede zij met u!
En met uw geest.
Halleluja, Christus is verrezen.
Hij is waarlijk opgestaan. Halleluja!

Na een kort woord van welkom:
Keren we ons in stilte tot de Heilige,
die troont op de lofzang van zijn volk.
…
 Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Laten wij onze schuld belijden,
in vertrouwen op Gods barmhartigheid.
Voor U belijden wij, almachtige God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben
in gedachte, woord en daad,
in het kwade, dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden,
en geef dat wij U mogen dienen;
vernieuw daartoe ons leven,
door Christus, onze Heer.
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De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,
vergeve onze zonden,
en geleide ons tot het eeuwige leven.
Amen.
KYRIE
Nicolaasmis, in 2012 geschreven in opdracht van de Oud-Katholieke Kerk door
Wijnand van Klaveren.

GLORIA

6

GEBED VAN DE DAG
De Heer zij met U
en met uw geest
Laat ons bidden
(korte stilte voor gebed)
God, Gij hebt voor wie U liefhebben
gaven bereid die alle begrip te boven gaan.
Wij bidden U:
Vervul ons hart met zoveel liefde jegens U,
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dat wij U in alles beminnen
en wat Gij beloofd hebt verkrijgen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Allen gaan zitten

De kinderen krijgen het licht mee en gaan met de leiding naar de kinderkerk.

EERSTE SCHRIFTLEZING: Joël 2, 21-27
GRADUALE Psalm 67 (Gezang 240)
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TWEEDE SCHRIFTLEZING: Openbaring 21, 10-12 en 22-27
HALLELUJA
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EVANGELIE: JOHANNES 14, 23-29

Allen gaan staan

Acclamatie op het evangelie: Gezang 965 (2x)
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PREEK

Muziek: zie toelichting op pagina 1.

CREDO
Gezang 989 (Daan Manneke, 2002)
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Dit credo is een deel van de Gertrudismis, in 2001 geschreven door Daan Manneke
in opdracht van de Oud-Katholieke Organisten Vereniging. Dit werk is opgedragen
aan Piet van der Steen.
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VOORBEDEN
Laat ons in vrede bidden tot de Heer, onze God,
Acclamatie op de intenties: Gezang 968:

Allen knielen

De laatste voorbede bevat een uitnodiging tot persoonlijk gebed, waartoe enige stilte
in acht genomen wordt. Daarna zegt de bisschop:
God, die blijkens de kracht die in ons werkt
bij machte zijt meer dan overvloedig te doen
boven al wat wij vragen of denken
U zij de heerlijkheid
in de kerk en in Christus Jezus
tot in alle geslachten
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
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VREDEGROET

Allen staan

De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en gedachten bewaren
in Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Geeft elkaar de vrede!
De gelovigen brengen elkaar de vredegroet door hen die om hen heen staan toe te
knikken en vrede te wensen. Er worden op dit moment nog geen handen geschud.

OPDRACHT VAN DE GAVEN
Orgel: Jan P. Sweelinck – Psalm 116 ‘God heb ik lief’ (zetting
Cl. Goudimel, 1565), enkele variaties

Allen zitten

Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht en de
altaartafel wordt klaargemaakt, klinkt bovenstaande muziek
en worden geldelijke gaven geofferd, deze zondag bestemd
voor de Oekraïne-actie van het Nationaal Muziekinstrumenten
Fonds. Na het orgelspel zingen allen: Gezang 986 (zie
volgende bladzijde)
U kunt ook bijdragen door QR-code hiernaast te scannen met uw bank-app of door
een bedrag over te maken op rekeningnummer NL58 ABNA 0555 0286 66 t.n.v.
Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
Toelichting op het collectedoel:
de oorlog die zich momenteel in Oekraïne afspeelt, zorgt voor duizenden
vluchtelingen, ook naar Nederland. Onder deze vluchtelingen bevinden zich ook
professionele musici en muziekstudenten. Hun instrument moesten zij vaak
achterlaten. De gevluchte musici zijn ontheemd, gestrest en getraumatiseerd. Door het
beschikbaar stellen van een passend instrument geven we ze een ongelooflijk
belangrijke houvast.
De Oekraïne-actie voor gevluchte musici is in volle gang. Het NMF coördineert het
geheel, maar krijgt hulp van musici, vrijwilligers, andere organisaties en de media. De
eerste matches tussen musicus en instrument zijn een feit.
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Gezang 986 - Talloos de liederen
Dit lied is in 2001 geschreven in opdracht van de Oud-Katholieke Organisten
Vereniging.
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t: Willem Barnard, m. Willem Vogel

Bidt, zusters en broeders,
dat onze offerande aanvaard mag worden
door God, de almachtige Vader.
De Heer neme de offerande aan uit uw handen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot heil van ons
en van zijn gehele heilige kerk.
Amen.

GEBED OVER DE GAVEN
Heer, laat onze gebeden
en onze gaven tot U komen;
bevestig ons in uw liefde,
opdat wij met blijdschap volbrengen
wat waar en goed is.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

18

EUCHARISTISCH GEBED

Allen staan

De bisschop zegt of zingt de prefatie.
Allen antwoorden door in te stemmen met de engelenzang:
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HEILIG

Allen knielen en de bisschop vervolgt het eucharistische gebed.1
De volgende acclamatie wordt gebruikt:

1

Het gebruikte eucharistische gebed is een Nederlandse bewerking van een gebed van ICEL

(International Commission on English in the Liturgy) uit 1984, in andere versie in gebruik bij de
Church of England (Common Worship 2000, Eucharistic Prayer G).
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Aan het einde van het gebed stemmen allen aldus in:
… met de lofzang die geen einde neemt
door alle eeuwen der eeuwen.

HET GEBED DES HEREN
Laat ons bidden. Aangespoord door het woord van de Heer
en door goddelijke lering onderwezen, durven wij spreken:

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
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HET BREKEN VAN HET BROOD

LAM GODS

COMMUNIE
Zalig zij, die genodigd zijn
tot het bruiloftsmaal van het Lam.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord
en ik zal gezond worden. (3x)
Men kan zich bij deze woorden telkens eenmaal op de borst slaan.
Bij de uitreiking van de communie zegt de priester:
Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus
beware u in het eeuwige leven.
of:
Blijf in Christus, Christus blijft in u.

Muziek: zie toelichting op pagina 1.
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GEZANG NA DE COMMUNIE
Gezang 808 - Handel met mij naar uw behagen

t.: Leipzig 1725 m.: A. Rinkel
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GEBED NA DE COMMUNIE
De Heer zij met U
en met uw geest
Laat ons bidden
(korte stilte voor gebed)
Wij danken U, Heer,
voor dit heilzame voedsel,
waardoor gij ons deel geeft
aan het eeuwige leven.
Vervul ons met blijdschap
om de rijkdom van uw belofte,
opdat wij nimmer de dank vergeten
die wij U verschuldigd zijn.
Door Christus, onze Heer.
Amen.
Gesprek met de kinderen.
BESLUIT

Allen staan
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BISSCHOPPELIJKE ZEGEN
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SLOTLIED
Slotlied: OKG 615 - Gij zijt in glans verschenen
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t.: Gabriël Smit, m.: Herman Strategier

Na de zegen en het slotlied wordt u allen verzocht weer zittend op uw plaats het
naspel van de organist te beluisteren. Zie de toelichting op pagina 1.
Na afloop van het naspel is er voor genodigden een receptie in congres- en
zalencentrum In de Driehoek. De uitnodigingskaart geldt als uw toegangsbewijs. Voor
de andere aanwezigen is er koffie, thee en een traktatie achterin de kerk (of bij zeer
goed weer buiten).
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft aan Piet van der Steen bij gelegenheid
van zijn afscheid de realisatie van een CD-productie mogelijk gemaakt. De 3 CDproductie Camille Saint-Saëns – orgelwerken, ‘gewoon’ en ‘buitengewoon’ is
tijdens de receptie in het congres- en zalencentrum verkrijgbaar.
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