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 De Goede Herder  – 1 november 2020 

      Allerheiligen- jaar A       

      Voorganger – pater Kortekaas 

      Zang - Cantores van DHK -  De Goede Herder 

      Misgezangen –  Te Deum Laudamus van Perosi  

                                 of Thomasmis van Jan Raas 

      ----------------------------------------------------------------------- 
     Opening – Koorzang: Wij zoeken u als wij samen komen 

 

     Wij zoeken U, als wij samenkomen, hopen dat Gij aanwezig zijt. 

     Hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede,  

     vandaag en altijd. 

 

     Wij horen U in oude woorden, hopen dat wij uw stem verstaan,  

     hopen dat zij voor ons gaan verwoorden waarheid en leven,  

     de bron van bestaan. 

 

     Wij breken brood en delen het samen, hopen dat het wonder geschiedt, 

     hopen dat wij op Hem gaan gelijken die ons dit teken als spijs    

     achterliet. 

 

     Wij vragen U om behoud en zegen, hopen dat Gij ons bidden hoort, 

     hopen dat Gij ons adem zult geven: geestkracht die mensen tot vrede    

     bekoort. 

 

     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. 
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     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  

     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 – Apokalyps 7, 2 – 4. 9 - 14 

 

     Tussenzang – Koorzang: Wie mag bestijgen de berg -  Ps. 24 II 

 

     2e lezing – 1 Johannes 3, 1 - 3 

 

     Acclamatie Evangelie – Halleluja, halleluja, halleluja – 249 

 

     Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en ik zal u  

     rust en verkwikking schenken. Halleluja. 

 

     Evangelielezing – Matteüs 5, 1 – 12A 

 

     Acclamatie – Koorzang: Lof en heerlijkheid -  264 
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      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. 

 

     Acclamatie op de voorbeden – Heer onze God - gesproken 
        

     Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 

 

     Bereiding van gaven – Koorzang: Een lied voor Allerheiligen - 605 

  
     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. 

 

     Eucharistisch gebed – 728 

 

     Acclamatie –  Als wij dan eten van dit brood -  gesproken 

 

A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.  
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     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 daarna : Koorzang –  Cantabo Domino 

 

    Cantabo Domino, qui bona tribuit mihi: et psallam nomini Domini  

    altissimi. 

 

    Ik zal zingen voor de Heer, die mij al het goed schenkt en ik zal psalmen 

    zingen voor de Allerhoogste. 

 

   Of:  U Heer zij lof gebracht -  636 

 

    Gebed – Mededelingen – Zegen  

 

    Slotlied: Koorzang:  Als God ons thuisbrengt -  Ps. 126 I 


