De Goede Herder – 25 april 2021
4e zondag van Pasen – jaar B
Voorganger – pastoor Broeders
Zang - Cantores van DHK - orgel: António Pedrosa
Misgezangen – Choralmesse van Bruckner
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Opening: Koorzang: De aarde is vervuld - 417
1
De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.
2
Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.
3
Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.
4
Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.
5
De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.
6
Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
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valt in de aarde neer.
7
Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.
Woord van welkom
Bede om ontferming
Kyrie: Koorzang: Kyrie eleison Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Lofzang : Koorzang - Gloria
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 .

Gebed
Eerste lezing – Handelingen 4, 8 - 12
Tussenzang – Koorzang: Mijn herder is de Heer Refrein: Mijn herder is de Heer, nooit zal er mij aan iets ontbreken.
Hij brengt mij naar grazige weiden. Daar mag ik rusten aan de
waterkant. Zo kom ik verkwikt weer tot leven, om verder te reizen
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aan zijn hand. Refr.
Al moet ik door duistere dalen, ik ben niet bang meer in het vreemde
land. Onder zijn hoede voel ik mij veilig, hij is steeds bij mij, ik ben
in zijn hand. Refr.
Hij nodigt mij uit aan zijn tafel, en allen die tegen mij zijn gekant,
moeten het aanzien dat Hij mij wil zalven, dat Hij mijn beker vult
tot de rand. Refr.
Overal komen geluk en genade, mij tegemoet van alle kant. En altijd
weer keer ik terug naar mijn Herder, tot in lengte van dagen blijf ik
in zijn hand. Refr.
Tweede lezing – 1 Johannes 3, 1 – 2
Acclamatie voor het Evangelie: Koorzang: Halleluja!
Ik ben de goede Herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Evangelielezing – Johannes 10, 11 - 18
Acclamatie – Koorzang; Heer, wij hoorden Uw woord en wij
dragen het voort, de wereld in.
Overdenking – stilte/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;
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de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.

Acclamatie op de voorbeden – gesproken
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons
Bereiding van de gaven – Koorzang: U kennen
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 begin en einde zijt, der wereld zin!
Gij zijt de wijnstok van het leven, in duizend ranken uitgebreid,
Het leven, ons in U gegeven, draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, doorstroom ons met uw
hartebloed.
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.

Sanctus : 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

Eucharistisch gebed – 743
Acclamatie – Redder van de wereld
Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door
uw kruis en verrijzenis.
Onze Vader - gesproken
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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, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn
van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachten
op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
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.

Communie - Koorzang : Onze Vader verborgen
Onze Vader verborgen, uw naam worde zichtbaar in ons.
Uw koninkrijk kome op aarde, uw wil geschiede een
wereld, met bomen tot in de hemel, waar water,
schoonheid, en brood, gerechtigheid is en genade.
Waar vrede niet hoeft bevochten, waar troost en vergeving
is en mensen spreken als mensen, waar kinderen helder en
jong zijn, dieren niet worden gepijnigd, nooit één mens
meer gemarteld, niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd, leg uw woord op ons hart,
breek het ijzer met handen, breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst, kome wat komt. Van U is de
toekomst, kome wat komt.

Gebed / Mededelingen / Zegen - gesproken
Slotlied – Koorzang: Uit vuur en ijzer – 531
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Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer en vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn, wordt alleman geboren.
Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein, gezocht, gekend, verloren.
Om avond en morgenland, om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand, om niet te zijn verloren.
Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander.
Naar verte de niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed, gaan mensen tot elkander.
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