
                                                                                                                                               

 1 

 De Goede Herder  – 20 december 2020 

      4e zondag van de Advent jaar B 

      Voorganger – pastor C. van Vliet 

      Zang - Cantores van DHK -  De Goede Herder (orgel: Nigel Hutson)) 

      Misgezangen –  Gregoriaans, mis XVII 

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

      Opening – Als tussen licht en donker - 578 
 

      Woord van welkom - 4e kaars aan de Adventskrans 

 

      Lied: Koorzang: Als alles duister is – 

 

      Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. 

      Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. 

 

      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 – Kyrie eleison - 

 
      Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 

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

  

      Gebed 

     

      Eerste lezing – 2 Samuel 7, 1 – 5.8B – 11.16 
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     Tussenzang – Wat de Heer genadig verleende – Ps. 89 

 

     2e lezing – Romeinen 16, 25 - 27 

 

     Acclamatie Evangelie – Koorzang: Halleluja, halleluja, halleluja –  

 

      Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar Uw woord. Halleluja 

 

      Evangelielezing – Lucas 1, 26 - 38 

 

      Acclamatie – Koorzang: Gelukkig die het woord hoort - 

      

      Gelukkig die het Woord hoort en het beleeft. Gelukkig is de mens,   

      Heer Jezus, wij danken U. 

       

      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 
        

      Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 

 

      Bereiding van gaven – Koorzang: Rorate caeli – cpl 1, 3 en 4 -  843 
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    Dankgebed – 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 – 731 

 

     Acclamatie – gesproken: Als wij dan eten van dit brood - 

 

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

     verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

     

     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,  
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     ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,  

     geef ons de vrede.  

      

    Communie –  orgelspel 
 

    Communiezang – ( Koorzang) – The Angel Gabriel  
 

     The angel Gabriel from heaven came, his wings as drifted snow,  

     his eyes as flame. ‘All hail', said he, ‘thou lowly maiden, Mary,  
     most highly favoured lady! Gloria!’ 
 
     De engel Gabriel daalde uit de hemel neer, Met vleugelen als witte sneeuw, 

     ogen als vlammend vuur. ‘Gegroet’, zei hij, ‘gij nederige maagd, Maria, 
     meest begenadigde onder de vrouwen. Gloria!’ 

 
     For known a blessed Mother thou shalt be. All generations laud and  

     honour thee. Thy Son shall be Emmanuel, by seers foretold, most highly  

     favoured lady! Gloria!’ 

 
   ‘Gij zult gekend zijn als een gezegende maagd. Generaties zullen u  

    verheerlijken en eren. Uw Zoon wordt ons als Emmanuel geprofeteerd,    

    begenadigde en uitverkorene onder de vrouwen. Gloria!’ 

 
    Then gentle Mary meekly bowed her head.‘To me be as it pleaseth God,’  

    she said. ‘My soul shall laud and magnify His holy name.’ 
    Most highly favoured lady! Gloria!  
 
    Toen boog zachtmoedige Maria gedwee haar hoofd. En zei: ‘Mij zal  

    geschieden, Heer, naar Uw woord.’ ‘Mijn ziel looft Zijn heilige naam   

    en heeft zich in God verheugd.’ Begenadigde en uitverkoren maagd. Gloria! 
 

   Gebed  /    Mededelingen /       Zegen –  gesproken 

    

   Slotlied – Koorzang – O kom, o kom, Immanuel, cpl 1, 4 en 5 - 512 


