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De Goede Herder – 21 juni 2020 

12e zondag door het jaar 

Voorganger – Pastoor W. Broeders 

Misgezangen – Messe Responsoriale van J. Gelineau 

Zang - Ans Bulles en André Bouwman 

Orgel -  Kasia Przedcieczenska 

__________________________________________ 

 

Intredezang – Zingt God, de Heer. GvL 562 couplet 1,2,4 (melodie GvL 

429) 

 

Zingt God de Heer, de almachtige Koning ter ere. 

Hij zal zijn volk als een herder in liefde regeren. 

Laat ons tezaam prijzen zijn heilige naam, 

Nooit zal de vijand ons deren. 

 

Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen, 

Die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen, 

En die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt 

In alle tijden en plagen. 

 

Voor U, Drieëne God, zingen wij dankbaar tezamen 

Heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name, 

Engelen Gods, buitgt u voor Hem, onze rots, 

Die ons standvastig maakt. Amen. 

 

Woord van welkom 

 

Bede om ontferming – Kyrie (J. Gelineau) 

 

 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U. 

 

Lofzang - gesproken 
 

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
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Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U  

dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, God, almachtige 

Vader. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam Gods, Zoon 
 van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de 

rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de heilige,  

Gij alleen de Heer. Gij alleen de allerhoogste: Jezus Christus. Met de heilige 
Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 
 

Gebed 

 

Eerste lezing – Jeremia 20, 10-13 

 

Antwoordpsalm – Ervaart het, ziet – ps. 34 

Refrein: Ervaart het, ziet: mild is de Heer. 

 

Loven wil ik de Heer te allen tijde, 

De lof Gods geef ik stem, altijd weer; 

En mijn ziel zal in trots de Heer prijzen:  

Wie verdrukt is hoort het met verrukking. Refrein. 

 

Toornig ziet de Heer op de verstoorders, 

Dat hun voortbestaan uitsterft op aarde, 

Zijn oor vangt hun hulpgeroep op. Refrein. 

 

Zij riepen, de Heer gaf hun antwoord, 

Hij heeft hen verlost uit hun noden.  

De Heer helpt de gebrokenen van hart, 

Die verslagen van geest zijn bevrijdt Hij. Refrein. 

 

Het kwaad brengt wie het kwaad zoekt de dood; 

Zò boet wie de rechtvaardige haatte. 

Hij is de losser, de Heer, die zijn knechten het leven terug gaf. 

Die tot Hem vluchten, zullen vrijuit gaan. Refrein. 

 
 

Tweede lezing – Romeinen 5, 12-15 
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Acclamatie voor Evangelie – GvL 260 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja (2x) 

Maak ons hart ontvankelijk, Heer, 

Opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja.  

 

Evangelie – Matteüs 10, 26-33 

 

Acclamatie na het evangelie – Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

Overdenking – Stilte 

 

Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God - gesproken 

 

Acclamatie op de voorbeden –  gesproken – Heer onze God, wij bidden 

U, verhoor ons. 
 

Bereiding gaven en collecte –  orgelspel 
 

Dankgebed – Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra  

gloria tua. Hosanna in excelsis. 
    
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel  

en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.  
 

Eucharistisch gebed –   

 

Acclamatie – Als wij dan eten van brood - gesproken 

 

Onze Vader  - gesproken 

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  
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in beproeving maar verlos ons van het kwade. 

Pr. Verlos ons Heer, … 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens   /  Breking van het  brood – Agnus Dei  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis.  Agnus Dei, qui tollis  

peccata mundi, dona nobis pacem. 

 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm u over ons.  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, geef ons de vrede.  

 

Lied na de communie –  

 

Lied van alle dagen: (Oosterhuis/Oomen) 

Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze. 

Nooit waren er handen die doen wat handen niet kunnen, 

Nooit andere goddelozer mensen dan wij. 

Maar er was daglicht, alle dagen, wat ook gebeurde, 

Alsof wij liepen over een onzichtbaar weefsel,  

Boven de afgrond gespannen,  

dat niet scheurde.  

Nooit werd iemand weggetild uit de tijd. 

Maar soms even wordt lijden opgeschort 

Of dragen mensen het samen. 

Zo zouden wij moeten leven.  

 

Gebed / Mededelingen / Zegen – 

 

Slotzang – Wie in de schaduw Gods mag wonen – GvL 651 

 

Wie in de schaduw Gods mag wonen, 

Hij zal niet sterven in de dood. 

Wie bij hem zoekt naar onderkomen 

Vindt eenmaal vrede als zijn brood. 

God legt zijn vleugels van genade 
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Beschermend om hem heen als vriend. 

En Hij verlost hem van het kwade, 

Opdat hij eens geluk zal zien.  

 

Engelen zendt Hij alle dagen 

Om hem tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen hem op handen dragen 

Door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen vrees of onheil doet hem beven, 

Geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van dagen zal God geven, 

Rust aan een koele waterbeek. 

 

Hem zal de nacht niet overvallen, 

Zijn dagen houden eeuwig stand. 

Duizenden doden kunnen vallen - 

Hij blijft geschreven in Gods hand. 

God legt zijn schild op zijn getrouwen 

Die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

Van liefde om hun tranen heen.  


