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        De Goede Herder  – 9 mei 2021 

        6e zondag van Pasen – jaar B 

        Voorganger – pastor Van Vliet 

        Zang - Cantores van DHK -  orgel: António Pedrosa 

        Misgezangen – Mis Lux et origo (Gregoriaans mis 1) 
          -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opening: Koorzang: Zingt een nieuw lied alle landen - 561 

                                                                               (couplet 1, 2 , 3) 

Refrein: Zingt een nieuw lied, alle landen. 

             Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 

Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen, 

zingt voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 

Treed in zijn tempel met uw offeranden, 

kondig zijn roem bij de heidenen aan. 

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: 

aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 

schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 

wild is de zee en tevreden het land. 

Roep tot de volkeren: God is de koning, 

Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; 

Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 

alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. 

Woord van welkom 

   

         Bede om ontferming  

       

         Kyrie: Koorzang:  Kyrie eleison - 

 
         Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
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          Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U. 
 

         Lofzang – Koorzang: U zij de Glorie - 532 

 

U zij de glorie, opgestane Heer!        

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen, 

daald’ een engel af, 

heeft de steen genomen 

van ‘t verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heren, 

blijd’ en welgezind, 

en zegt telkenkere: Christus overwint! 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In zijn godd’lijk wezen 

is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen in leven en dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

 

Gebed 

 

Eerste lezing – Handelingen 10, 25 – 26. 34 – 35. 44 - 48 

 

         Tussenzang – Koorzang:  Alle einden der aarde -  Ps. 98 
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Tweede lezing – 1 Johannes 4, 7 - 10 

 

Acclamatie voor het Evangelie: Koorzang: Halleluja! 

 

Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;  

en Wij zullen tot hem komen. Halleluja 

 

Evangelielezing – Johannes 15, 9 - 17 

 

Acclamatie – Koorzang; Lof en heerlijkheid -  264 

 

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.       

 

 Acclamatie op de voorbeden –  gesproken 
  

 Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons 

 

 Bereiding van de gaven – Koorzang: Waar vriendschap heerst –528 
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. 

Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht. 

Laat ons juichen en blij zijn in Hem. 

Laat ons , Hem vrezend, oprecht beminnen de God die leeft. 

en van harte goed zijn met elkaar. 

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. 
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Laat ons dus, nu we hier te zamen zijn 

Zorgen  dat er geen verdeeldheid heerst. 

Geen wrok meer, geen onenigheid, 

Moge Christus in ons midden zijn. 

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. 

O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid, 

met uw heiligen die bij U zijn. 

Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat, 

en duren tot in eeuwigheid. 

 Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. 

 

 

 Sanctus : Koorzang – 

 
 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 – 732 

 

Acclamatie:   gesproken – Heer Jezus 

 

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. 
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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. 

 

           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 -  Koorzang : Ave Maria van Van der Meer 

 

         Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,  

         et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei,  

         ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 
 

         Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.  

         Gij zijt de  gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus,  

         de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,  

         zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. 

 

 

         Gebed / Mededelingen / Zegen – gesproken 

 
         Slotlied – Koorzang:  Mijn vrienden zijt gij – (couplet 1, 2 , 5) 

 

Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer; ik noem u thans 

geen dienaars meer, want `k heb u alles toevertrouwd, 
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wat Mij de vader heeft ontvouwd. 

 

Zoals de Vader mij eens zond, zo zend ik u de wereld rond. 

Gaat heen en zaait Gods heilig woord, 

dat elk de blijde boodschap hoort. 

 

O Herder, blijf Uw volk nabij, en vol van vreugde zingen wij:  

Geprezen zij in eeuwigheid de heilige Drievuldigheid 


