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De Goede Herder – 19 juli 2020 

16e zondag door het jaar 

Voorganger – Pastor R. Kurvers 

Misgezangen – Willibrordusmis B. Bartelink 

Zang - Ans Bulles en André Bouwman 

Orgel -  Eelko Brouwer 

__________________________________________ 

 

Intredezang – GvL 570 Zo vriendelijk en veilig als het licht. 

 

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht 

zoals een mantel om mij heen geslagen 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. 

Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen. 

Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen, 

wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw Zoon besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft. 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Woord van welkom 

 

Bede om ontferming – Heer, ontferm U. (B. Bartelink) 

 



                                                                                                                                               

 2 

  
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.  

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 – Wijsheid 12, 13.16-19 

 

Antwoordpsalm – Psalm 103 II Barmhartige Heer, genadige God 

 

Refrein: Barmhartige Heer, genadige God. 

 

Ja, wat de hemel is voor de aarde, 

dat is zijn liefde voor hen die geloven. Refrein 

 

Zover als het oosten van het westen vandaan is, 

zover van ons af werpt Hij al onze zonden. Refrein 

 

Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 

dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. Refrein 

 

Mensen, hun dagen zijn als het gras, zij bloeien als bloemen 

in het open veld; dan waait de wind en zij zijn verdwenen. Refrein 

 

Maar duren zal de liefde van God voor allen die zijn verbond bewaren, 

zijn woord behartigen en het volbrengen. Refrein 
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Tweede lezing –  Romeinen 8, 26-27 

 

Acclamatie voor Evangelie – Halleluja, Halleluja, Halleluja (2x) 

Wees getrouw tot de dood zegt de Heer,  

En ik zal u de kroon des levens geven.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja.  

Evangelie – Matteüs 13, 1-23 

 

Acclamatie na het evangelie – GvL 270B Gelukkig die het woord hoort  

 

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 gij naar de woorden luistert. 

 

Als gij naar de woorden luistert 

die hier tot u zijn gezegd, 

zullen zij een licht ontsteken, 

wijzen zij de goede weg 

 

Als gij naar de woorden luistert 

die van mij geschreven staan 

zullen zij van vrede spreken 

die er schuilgaat in mijn naam 

 

Als gij naar mijn woorden luistert, 

ze van harte wilt verstaan 

zullen zij de vader tonen, 

zult gij niet verloren gaan. 
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Als gij naar mijn woorden luistert 

brengt de dood niet langer vrees, 

wordt gij tot Gods zoon herboren, 

ademt gij zijn levensgeest. 

 
Dankgebed – Heilig, Heilig - gezongen 
    
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel  

en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de 

naam des Heren. 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 – Lam Gods - gezongen 

 
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 – GvL 503 Niet als een storm als een vloed. 

 

1   Niet als een storm, als een vloed, 

niet als een bijl aan de wortel 

komen de woorden van God, 

niet als een schot in het hart. 
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2   Maar als een glimp van de zon 

een groene twijg in de winter, 

dorstig en hard deze grond 

zo is het koninkrijk Gods. 

 

3   Stem die de stilte niet breekt 

woord als een knecht in de wereld 

naam zonder klank zonder macht 

vreemdeling zonder geslacht. 

 

4   Kinderen armen van geest 

mensen gelouterd tot vrede 

horen de naam in hun hart 

dragen het woord in hun vlees. 

 

5   Blinden herkennen de hand 

dovemansoren verstaan hem 

zalig de man die gelooft 

zalig de boom aan de bron. 

 

6   Niet in het graf van voorbij 

niet in een tempel van dromen 

hier in ons midden is Hij 

hier in de schaduw der hoop. 

 

7   Hier in dit stervend bestaan 

wordt Hij voor ons geloofwaardig 

worden wij mensen van God, 

liefde op leven en dood. 

 

Gebed / Mededelingen / Zegen – 

 

Slotzang – U kennen, uit en tot u leven. 

 

1. U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
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de aarde en de aardse tijd, 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 

5.   Gij zijt de wijnstok van het leven, 

in duizend ranken uitgebreid, 

het leven, ons in U gegeven, 

draagt goede vruchten op zijn tijd. 

Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

doorstroom ons met uw hartebloed. 

 

7.   O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 


