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De Goede Herder – 12 juli 2020 

15e zondag door het jaar 

Voorganger – Pastoor W. Broeders 

Misgezangen – Te Deum Laudamus, L. Perosi 

Zang - Ans Bulles en André Bouwman 

Orgel -  Eelko Brouwer 

__________________________________________ 

 

Intredezang – Ps.119-II Uw woord is een lamp voor mijn voeten. GvL119-

II 

 

Uw woord is een lamp voor mijn voeten, 

Een licht op mijn pad. 

 

Uw woord, Heer, blijft voor eeuwig gelden, 

Het staat in de hemel vast. Refr. 

 

Van geslacht tot geslacht duurt uw trouw, 

Als de aarde die Gij hebt gegrond. Refr. 

vertrouwt 

 

Woord van welkom 

 

Bede om ontferming – Kyrie (L. Perosi) 

 

 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.  

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.  
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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 – Jesaja 55, 10-11 

 

Antwoordpsalm – Ps. 145 II De Heer is voor wie hem aanroept nabij. 

 

De Heer is voor wie hem aanroept nabij. 

 

Al uw werken, Heer, spreken uw lof,  

Dankbaar zegenen U uw getrouwen;  

Sprake gaat van uw goddelijk rijk 

En getuigenis van uw vermogen. Refr. 

 

Opdat de mens weet van uw macht, 

Van uw koningschap, stralend in luister. 

Uw heerschappij blijft; de eeuwen door, 

Uw rijk duurt: geslacht na geslacht. Refr. 

 

Gerecht is de Heer in al zijn wegen,  

Genadig, genadig in al wat Hij doet; 

De Heer is voor wie Hem aanroept nabij, 

Voor elk die hem aanroept in vertrouwen. Refr. 

 

Tweede lezing – Romeinen 8, 18-23 

 

Acclamatie voor Evangelie – GvL 257 

Halleluja, Halleluja (2x) 

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.  

Gij hebt woorden van eeuwig leven. 

Halleluja, Halleluja (2x) 

 

Evangelie – Matteüs 13, 1-23 
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Acclamatie na het evangelie – GvL 270B 

Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 

Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.  

 

 

Overdenking – orgelspel 

 

Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God - gesproken 

 

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

U, verhoor ons. 
 

Bereiding gaven  Lied: Als regen die de aarde drenkt (Jongerius/Tallis) 

Als regen die de aarde drenkt, 

Die droog en dorstig is; 

Zo voedt het woord van God de mens 

Die doods en duister is. 

 

Als zonlicht dat het groen gewas  

Uit zaad ontkiemen doet: 

Zo geeft het woord van God de mens 

Luister en nieuwe gloed. 

 

Als schaduw die verkoeling brengt 

Op ’t heetste van de dag: 

Geneest het woord van God de mens 

Die op bevrijding wacht. 

 

O God, vernieuw de dorre grond, 

Verzacht wat is verhard: 

Maak ons gehoorzaam aan uw woord 

En mensen naar uw hart.  
 

Dankgebed – Sanctus 
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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  

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 – Eet en drinkt 

Eet en drinkt van brood en wijn, tot mijn gedachtenis 

En weet dat er in angst en pijn 

Een weg naar vrede is. 

 

Deelt het leven met elkaar, tot mijn gedachtenis 

En schenkt elkaar voor alle haat 

Alleen vergiffenis. 
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Leeft in liefde met elkaar tot mijn gedachtenis 

En maakt zo in uw daden waar 

Dat leven geven is.  

 

Gebed / Mededelingen / Zegen – 

 

Slotzang – GvL 417 – De aarde is vervuld 

De aarde is vervuld van goedertierenheid, 

Van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 

 

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 

Zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 

 

Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af, 

Omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. 

 

Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn; 

De wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn. 

 

De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid 

Als dienaars tot de oogst der goedertierenheid. 

 

Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer, 

Valt in de voor des doods, valt in de aarde neer. 

 

Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 

De oogst ruist in de wind, als psalmen in de nacht.  


