De Goede Herder – 14 maart 2021
4e zondag van de Vasten - jaar B
Voorganger – pastoor C. van Vliet
Zang - Cantores van DHK - orgel: António Pedrosa
Misgezangen – Gregoriaans, mis XVII

----------------------------------------------------------------------Opening – Koorzang: De Heer zal ons bevrijden -588 (cpl 1, 3 en 5)
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 – Kyrie eleison Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U.

Gebed
Eerste lezing – 2 Kronieken 36, 14 – 16, 19 - 23
Tussenzang – Koorzang: Als God ons thuisbrengt– Ps. 126
2e lezing – Efeziërs 2, 4 - 10
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Acclamatie Evangelie – Koorzang: Looft de Heer
Looft de Heer, alle gij volken looft de Heer. Zozeer heeft God
de wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat wie in Hem gelooft eeuwig leven zal hebben. Looft de Heer.
Evangelielezing – Johannes 3, 14 - 21
Acclamatie – Koorzang: Heer, wij hoorden Uw woord
Heer, wij hoorden Uw woord en wij dragen het voort, de wereld in
Overdenking – orgelspel
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: Attende Domine - 844
Dankgebed – Sanctus Sanctus, Sanctus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra
gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini.
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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,
ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
geef ons de vrede.

Communie – orgelspel
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Communiezang – ( Koorzang) – Estans assis (Claude Goudimel)
Estans assis aux rives aquatiques de Babylon, plorions melancoliques,
nous souvenans du pays de Sion; et au milieu de l'habitation
où de regrets tant de pleurs espandismes aux saules verts nos
harpes nous pendimes.
Lors, ceux qui la captifs nous emmenèrent de les sonner, fort nous
importunèrent. et de Sion les chansons réciter, las, dimes nous qui
pourrait inciter nos tristes coeurs à chanter la louange
de notre Dieu en une terre étrange.
Aan de oevers van de rivier bij Babylon dachten wij bedroefd aan Sion.
Onze harpen hingen aan de boom, terwijl men ons vroeg te zingen over
Sion. Maar hoe zouden wij daarover kunnen zingen in den
Vreemde.
(naar Ps. 137 ; by the rivers of Babylon)
Gebed /

Mededelingen /

Zegen – gesproken

Slotlied – Koorzang – Ga mee met ons
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land, door u ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft, die leeft voor goed.
Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd
dat u nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.
Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.
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