
                                                                                                                                               

 1 

 De Goede Herder  – 31 januari 2021 

      4e zondag door het jaar B 

      Voorganger – pastoor Kees van Vliet 

      Zang - Cantores van DHK -  De Goede Herder 

      Misgezangen –  Messe Responsoriale van Gelineau 

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

Opening – Koorzang: Hoort hoe God met mensen omgaat -  619 cpl. 1, 

10, 12, 13. 

 

     Woord van welkom 

 

     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 of gezongen 

 

    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 – Deuteronomium 18, 15 - 20 

 

     Tussenzang – Koorzang: Heden, als gij mijn stem hoort -  Ps. 95 
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     2e lezing – 1 Korintiërs 7, 32 - 35 

 

     Acclamatie Evangelie – Halleluja, halleluja– 257 

      

     Uw woorden Heer, zijn geest en leven. Gij hebt woorden van 

     eeuwig leven.  Alleluja 

 

      Evangelielezing – Marcus 1, 21 - 28 

 

      Acclamatie – Koorzang: Gelukkig die het woord hoort -  270B 

 

      Overdenking – stilte 
 

      Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God -  gesproken 

 

      Acclamatie op de voorbeden – Heer onze God - gesproken 
        

      Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 

 

      Bereiding gaven – Koorzang: Als regen die de aarde drenkt 

 

      Als regen die de aarde drenkt, als regen die de aarde drenkt die droog 

      en dorstig is: zo voedt het woord van God de mens die doods en duister  

      is. Als zonlicht dat het groen gewas uit zaad ontkiemen doet: zo geeft  

      het woord van God de mens luister en nieuwe gloed. Als schaduw die 

      verkoeling brengt op 't heetst van de dag geneest het woord van God  

      de mens die op bevrijding wacht. O God, vernieuw de dorre grond,  

      verzacht wat is verhard: maak ons gehoorzaam aan Uw woord en  

      mensen naar uw hart 
  

     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. 
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     Dankgebed – Koorzang: 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 – 732 

 

     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 – Koorzang: 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,  



                                                                                                                                               

 4 

      geef ons de vrede.  

      

     Communie –  orgelspel,  

 

     Na de communie – ( Koorzang) – Ik zal in mijn huis niet wonen 

     

     Ik zal in mijn huis niet wonen, ik zal op mijn bed niet slapen, ik zal  

     mijn ogen niet dicht doen, ik zal niet rusten geen ogenblik, voordat  

     ik heb gevonden: een plek waar Hij wonen kan, een plaats om te  

     rusten voor Hem die God is, de eeuwige ware. 

 

     Ik zal in mijn huis niet wonen, ik zal mijn ogen niet dicht doen,  

     ik zal niet rusten, geen ogenblik, ik mag versmachten van dorst tot  

     ik gevonden heb: een plek waar de doden leven, de plaats waar recht 

     wordt gedaan aan de verworpenen der aarde. 

 

     Gebed – Mededelingen – Zegen 

     

      Slotzang – (Koorzang) - U kennen uit en tot U leven. 

 

      U kennen, uit en tot U leven, verborgene die bij ons zijt, 

      Zolang ons ’t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, 

      O Christus, die voor ons beging en einde zijt, der wereld zin! 

 

      Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; 

      Waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, Heer, die ons voorgaat  

      door de tijd. 

     Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet. 

 

      O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid 

      De weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. 

      Vervul van dit geheimenis Uw kerk die in de wereld is.  

 


