De Goede Herder – 28 februari 2021
2e zondag van de Veertigdagentijd jaar B
Voorganger – pastoor van Vliet
Zang - Cantores van DHK - De Goede Herder (orgel: Antonio)
Misgezangen – Willibrordusmis van Bartelink

----------------------------------------------------------------------Opening – Koorzang – Ons hart verheft zich – 514 (cpl 1,2 en 3)
Woord van welkom

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 - 223
Heer ontferm U over ons. Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons
Gebed
Eerste lezing – Genesis 22, 1 – 2.9a.10 – 13.15 - 18
Tussenzang – Koorzang – Uit de diepten riep ik tot U –
Uit de diepte roep ik tot U, o Heer. Heer, luister naar mijn stem.
Wil toch met aandacht horen naar de woorden van mijn smeken.
Heer, o Heer, wie houdt er stand als U zonden blijft gedenken?
Maar bij U is vergeving. Daarom durft mijn hart U zoeken.
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Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord wil ik vertrouwen.
Israël ziet uit naar Hem, meer dan wachters in de nacht
verlangen naar de morgen.
Steeds opnieuw barmhartig is de Heer, overvloedig zijn genade.
Hij is het die Israël redden zal, bevrijden uit zijn zonden.
2e lezing – Romeinen 8, 31b - 34
Acclamatie Evangelie – Koorzang: Looft de Heer
Looft de Heer, alle Gij volken looft de Heer.
Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord:
Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem. Looft de Heer
Evangelielezing – Marcus 9, 2 - 10
Acclamatie – Koorzang – Heer wij hoorden Uw woord
Heer, wij hoorden Uw woord. En wij dragen het voort de wereld in
Overdenking – orgel
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.
2

Acclamatie op de voorbeden – Heer onze God
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons
Bereiding van gaven – Koorzang: Attende Domine - 844
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.
Het grote dankgebed
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.
Prefatie/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.
Eucharistisch gebed – 731
Acclamatie – gesproken: Redder van de wereld, bevrijd ons,
Gij die ons hebt verlost door Uw kruis en verrijzenis.
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,
3

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 – Lam Gods –
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 – Brood op tafel
Brood op tafel, een hand gevuld met wat in het leven geen uitstel duldt:
De honger stillen iedere dag, gewoon wat een mens niet ontbreken mag.
Beker met wijn, een vredeswens, elkaar begroeten van mens tot mens:
Verbonden worden met iedereen want wie houdt het uit moederziel
alleen?
Maaltijd houden met Hem die sprak en zich in zijn leven tot voedsel
brak: Kom samen eten, drink van de wijn want zo wil Hij zelf in ons
midden zijn.
Gebed /

Mededelingen /

Zegen – gesproken

Slotlied – Koorzang – God die ons heeft voorzien - 444
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