De Goede Herder – 14 februari 2021
6e zondag door het jaar B
Voorganger – pastor Kees van Vliet
Zang - Cantores van DHK - De Goede Herder (orgel: A. Pedrosa)
Misgezangen – Te Deum laudamus van Perosi

----------------------------------------------------------------------Opening – Koorzang: Wij zoeken U als wij samenkomen
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 – Koorzang: Kyrie eleison Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U.

Lofzang – Koorzang: Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
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Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias
agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Domine
Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis, peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad
dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus
Dominus. Tu solus altissimus. Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu in
gloria Dei Patris. Amen .
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 – Leviticus 13, 1 – 2. 45 - 46
Tussenzang – Koorzang: De Heer is mijn licht en mijn heil - Ps. 27
2e lezing – 1 Korintiërs 10, 31 – 11, 1
Acclamatie Evangelie – Koorzang: Halleluja, halleluja– 248
Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal het levenslicht bezitten.
Alleluja
Evangelielezing – Marcus 1, 40 - 45
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Acclamatie – Koorzang: U komt de lof toe - 265
Overdenking – stilte
Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God - gesproken
Acclamatie op de voorbeden – Heer onze God - gesproken
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons
Bereiding gaven – Koorzang: Voor mensen die naamloos - 644
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.
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 – 729
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 – 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,
geef ons de vrede.

Communie – orgelspel,
Na de communie – ( 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.
Gebed – Mededelingen – Zegen
Slotzang – (Koorzang) – De Heer heeft mij gezien - 421
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