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 De Goede Herder  – 11 oktober 2020 

      28e zondag door het jaar A 

      Voorganger – pater Frans van der Poel 

      Zang - Cantores van DHK -  De Goede Herder 

      Misgezangen –  Willibrordusmis van Bartelink 

      ----------------------------------------------------------------------- 
 

     Opening – Koorzang: Dit huis gereinigd en versierd 

 

1.  Dit huis gereinigd en versierd, waar Gods gemeente bruiloft viert, 

     staat voor de eredienst gereed, wij komen hier in lief en leed.  

     2.    In geest en waarheid bidden wij, dat Christus in ons midden zij.  

     Hem love al wat adem heeft. Hem love wat op aarde leeft.  

3  En laat eendrachtig samenzijn op ons gebed het amen zijn.  

     Kom haastig, Here Jezus, kom en maak ons tot uw heiligdom. 
 

     Woord van welkom 

 

     Bede om ontferming  

     Pr. Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden om het heilig  

     mysterie van de Eucharistie waardig te kunnen vieren. 

   

A. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik  

gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn  

schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek  

ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u,  

broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 

     Bede om ontferming – Koorzang: Heer, ontferm U over ons  

 

     Lofzang – Eer aan God in den hoge – 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  
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    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 – Jesaja 25, 6 – 10A 

 

     Tussenzang – Koorzang: Want mijn herder is de Heer -  Ps. 23 III 

 

     2e lezing – Filippenzen 4, 12 – 14. 19 - 20 

 

     Acclamatie Evangelie – Halleluja, halleluja, alleluja – 249 

     Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog  

     verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.  

     Alleluja 

 

      Evangelielezing – Matteüs  22, 1 – 14 ( 1 – 10) 

 

      Acclamatie – Koorzang: Heer, wij hoorden Uw Woord 

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

 

       Overdenking – stilte 
 

      Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God -  gesproken 

 

      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.  
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    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 - gesproken 
        

    Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 

 

    Bereiding van gaven – Koorzang: Waar staat een gedekte tafel     
    Waar staat een gedekte tafel? Waar is brood dat mij verzadigt? 
     Zonder eten ga ik dood. Wie, wie geeft mij van zijn brood? 
     Of heb ik genoeg voor velen maar geen mens om mee te delen, 
     geen die naast mij zit of staat en mijn brood mij breken laat? 
  
     Ben ik boordevol van woorden, niemand vind ik die mij horen - 
     niemand die mij kan verstaan, geen waar ik naartoe kan gaan. 
     Ben ik leeg, ik hoor ze zwijgen hoor geen woorden dan mijn eigen, 
     hoor geen mens die mij iets zegt, ander die zich tot mij richt. 
  
     Mens is dorst en mens is honger, mens is leven van verlangen, 
     wachtend tot iemand hem vindt die zich geeft, die zich verbindt. 
     Heb ik alles, overdadig, ben, dan nog, ik onverzadigd 
     tot ik er van delen mag met een die op iemand wacht. 
  

    Aanbieding van de  gaven: 

 

    Pr. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  

    worden door God, de almachtige vader. 

 

A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer  

van zijn Naam, tot welzijn van ons en heel zijn heilige kerk. 

 
     Dankgebed – Koorzang: Heilig, heilig, heilig de Heer  
      
     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. 
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     Eucharistisch gebed – 732 

 

     Acclamatie –  Heer Jezus - gesproken 

 

     Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden  

     tot  Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.  

 

     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. 

    P. Verlos ons, Heer…….  

A. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in       

     eeuwigheid. Amen. 
 

    Vredeswens 

 

    Breking van het  brood – Koorzang: Lam van God 
     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.  

      

    Communie –  orgelspel 
 

    Communiezang – ( Koorzang) – 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 

 

    Slotlied: Koorzang:  De aarde is vervuld - 417 


