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De Goede Herder – 9 augustus 2020 

19e zondag door het jaar 

Voorganger – pater Moons 

Misgezangen – Messe responsoriale van Gelineau 

__________________________________________ 

 

INTREDE  

Openingszang –  Hoort hoe God met mensen omgaat 

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij zijn belofte houdt 

Die de mens van den beginne adem geeft en gaande houdt. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe hij tot Elia sprak 

die de storm van angst en twijfel, met een stille bries doorbrak. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij tot Maria kwam 

die Hij van het woord vervulde, eens beloofd aan Abraham. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij ons een Dienaar zond 

Die met liefde als zijn wapen, ons voorgoed aan zich verbond. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe wij Hem ter harte gaan 

Die ook hier tot ons zal spreken, als wij vragen naar zijn Naam. 

 

Woord van welkom 

 

Bede om ontferming – Kyrie eleison – Heer ontferm U 

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 

Heer, ontferm U, -  Christus ontferm U, - Heer, ontferm U 

 

Lofzang – Eer aan God in den hoge -  239 
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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 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Eerste lezing – 1 Koningen 19, 9a. 11 – 13a 

 

Antwoordpsalm – Doe ons Heer uw genade aanschouwen – Ps.85 

 

Refrein:  

Doe ons heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil over ons. 

 

Gij koos, Heer, dit land tot het uwe, hebt de keer voor Jakob gebracht 

Herstel ons dan, God die ons heil zijt, doorbreek uw afkeer van ons. R. 

 

Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid, gerechtigheid en vrede - zij 

kussen elkaar. Dan wast waarheid op uit de aarde, reikt gerechtigheid neer 

van de hemel. R. 

 

Overvloed geeft de Heer daarenboven: onze aarde draagt haar gewas.  

De gerechtigheid zal voor Hem uitgaan: reeds begon op de heerbaan haar 

loop. R. 

 

Tweede lezing – Romeinen 9, 1 - 5 

 

Acclamatie voor Evangelie – Halleluja, halleluja, halleluja 
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Op de Heer stel ik mijn hoop en op zijn woord vertrouw ik.  

 

Halleluja, halleluja, halleluja 

 

Evangelie – Matteüs 14,  22 - 33 

 

Acclamatie na het evangelie – Heer, wij hoorden Uw woord 

 

Heer, wij hoorden Uw woord en wij dragen het voort de wereld in. 

 

Overdenking - Orgelspel 

 

Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God  

 

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;  

vandaar 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. 

 

Acclamatie op de voorbeden –   

 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 

 

SAMENZIJN ROND BROOD EN WIJN 

 

Bereiding gaven / collecte – Gij zijt voorbijgegaan 

 

Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht. De vonken van uw naam 

zijn ogen in ons hart. In flarden hangt uw woord om onze wereld heen,  
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wij leven in U voort, wij zijn met U bekleed. 

 

Gij zijt voorbijgegaan een voetspoor in de zee. Gij zijt te ver gegaan,  

Gij zijt een mens teveel. Gij zijt voorgoed, Gij zijt verborgen in uw God. 

Geen stilte spreekt U uit, ondenkbaar is uw dood. 

 

Gij zijt voorbijgegaan, een vreemd bekend gezicht, een stuk van ons 

bestaan, een vriend, een spoor van licht. Uw licht is in ons bloed, mijn 

lichaam is uw dag, ik loop U tegemoet zolang ik leven mag. 

 

Prefatie/Dankgebed – Sanctus – Heilig 

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

tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. 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. Gezegend Hij die komt 

in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed – 731 

 

Acclamatie – Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de doop des Heren totdat Hij komt 

 

Door Hem en met Hem en in Hem - 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. 
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Vredeswens    

 

Breking van het  brood – Agnus Dei - Lam Gods  

 
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.  
 

Communiezang –  Neem mij aan zoals ik ben 

 

Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn 

Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij. 

 

Gebed  

 

Mededelingen  

 

Zegen – gesproken 

 

Slotzang –  Wij moeten gaan 

 

Wij moeten gaan; aan `t lied van bevrijding voegden we weer een eigen 

refrein, zagen rondom de glans van herkenning hoe we elkaar tot 

Verbondgenoot zijn. Vonden het Woord, eerder gehoord, als nieuwe bron 

op eigen terrein. 

 

Laten we gaan, Geloof in zegen die onze God steeds toegezegd heeft,  

In niemandsland soms worst`lend verkregen maar die ons hoop, moed en 

waakzaamheid geeft. Neem van hier mee, het vaste idee Licht blijft de 

kerk, vaak tastend beleefd 
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Neem bij het gaan de mantel van vrede die we behoedzaam om mogen 

slaan, waarin de Naam vol kleur is gewezen. Vage beschutting in 

mensenbestaan. In de woestijn, vruchten en wijn: vrede en zegen 

Laten we begaan. 

 


