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 De Goede Herder  – 18 oktober 2020 

      29e zondag door het jaae A       

      Voorganger – pastor Kurvers 

      Zang - Cantores van DHK -  De Goede Herder 

      Misgezangen –  Te Deum Laudamus van Perosi of Gregoriaans 

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

     Opening – Koorzang: De dag gaat open -  584 

 

     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:  Kyrie eleison  

 
     Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 

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

 

     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  

    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  
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     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 45, 1. 4 - 6 

 

     Tussenzang – Koorzang: Zingt een nieuw lied alle landen -  561 

 

     2e lezing – 1 Tessalonicensen 1, 1 – 5b 

 

     Acclamatie Evangelie – Halleluja, halleluja, alleluja – 249 

 

     Gij schittert als sterren in het heelal, houdt het woord des levens vast, 

.    Halleluja. 

 

      Evangelielezing – Matteüs 22, 15 - 21 

 

      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.  

      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. 
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    Acclamatie op de voorbeden – Heer onze God - gesproken 
        

    Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 

 

    Bereiding van gaven – Koorzang: Die licht is, bron van leven is 

 
    Die licht is, bron van leven is, die als een woord gegeven is,  

     Zie hoe wij zoeken her en der: Hoe is Uw naam, uw stem is ver.  

    Wij dragen met ons mee uw woord, het raakt ons aan, het drijft ons voort.  

    Die ons ‘mijn volk’ ooit hebt genoemd, een weg beloofd hebt uit de doem,  

    Hoe zullen wij, zo zwak en klein Uw stem in deze wereld zijn?  

   ‘Ik zal er zijn’, zo is Uw naam, dat moet genoeg zijn om te gaan.  

     Uw adem, geest, die in ons leeft, die ons haar vuur en warmte geeft, 

     Zij opent toekomst, maakt ons een, zij smelt wat koud is, hard als steen. 
     Vervul ons met haar warme gloed, die met ons hart een wonder doet. 

 

    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. 

 

    Eucharistisch gebed 

 

     Pr. De Heer zal bij zijn. A. De Heer zal u bewaren 

     Pr. Verheft uw hart. A. Wij zijn met ons hart bij de Heer 

     Pr. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. A. Hij is onze dankbaarheid  

          Waardig. 

  

     Heilig, heilig – Koorzang: Sanctus, Sanctus    
  
     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. 
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    Vervolg eucharistisch gebed – 744 – blz 829 

 

     Acclamatie –  Heer Jezus – gesproken 

 

A. 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 – 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.  

           

    Communie –  orgelspel, en – ( Koorzang) – Ere wie ere toekomt -  383 

 

    Gebed – Mededelingen – Zegen  

 

    Slotlied: Koorzang:  Wij hebben voor u gebeden -  654 


