De Goede Herder – 17 februari 2021 , 10.00 uur
Aswoensdag jaar B
Voorganger – pastoor Broeders
Zang - Cantores van DHK - De Goede Herder (orgel: A. Pedrosa)
Misgezangen – Willibrordusmis van Bartelink

----------------------------------------------------------------------Opening – Koorzang – Een smekeling zo kom ik – Ps. 119 II
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.
Bede om ontferming – Koorzang - Heer ontferm U
Heer ontferm U over ons. Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons
Gebed
Eerste lezing - Joël 2, 12-18
Tussenzang – Koorzang – Vergeving Heer – Ps. 51 III
2e lezing – 2 Korintiërs 5, 20-6,2
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Acclamatie Evangelie – Koorzang: Looft de Heer - 254
Evangelielezing – Matteus 6, 1-6; 16-18
Acclamatie – Koorzang – Heer wij hoorden Uw woord
Heer, wij hoorden Uw woord. En wij dragen het voort de wereld in
Overdenking – orgel
Askruisje – Koorzang – Neem mij aan zoals ik ben
Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk Uw zegel op mijn ziel en leef in mij.
Acclamatie op de voorbeden – Heer onze God
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons
Bereiding van gaven – Koorzang: Een mens te zijn op aarde - 432
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 2

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 – 733
Acclamatie – gesproken – 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 – 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 – Bless the Lord
Bless the Lord my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord my soul, who leads me into life.
3

Prijs God mijn ziel en prijs zijn heilige naam.
Prijs God mijn ziel, God die me tot leven brengt.
Gebed /

Mededelingen /

Zegen – gesproken

Slotlied – Koorzang – Vernieuw Gij mij, o Eeuwig Licht - 538
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