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         De Goede Herder  – 23 mei 2021 

         Pinksteren – jaar B 

         Voorganger – pastor Van Vliet 

         Zang - Cantores van DHK -  orgel: António Pedrosa 

         Misgezangen – Te Deum Laudamus van Perosi 
          -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opening: Koorzang: Wat altijd is geweest -  541 

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, 

gebeurt aan ons vandaag. 

Dat vuur van het begin, wij ademen het in, 

Gods woord dat antwoord vraagt. 

Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak 

en nieuwe wegen baande, 

Hij is nog niet verstomd, Hij zwaait ons toe en komt 

en zegt Ik ben uw Vader. 

 

Het meeste gaat voorbij, maar meer en meer wordt Hij 

de toekomst die ons wacht. 

Bij hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt, 

zijn oog is in ons hart. 

Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam 

aanschouwen wij van verre. 

Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud 

in leven en in sterven. 

 

Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad 

van brood en spelen zijn. 

De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd, 

wij zullen mensen zijn. 

Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht, 

aan alles wat wij deden. 

Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar 

een taal van hoop en vrede.  

 

Woord van welkom 
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         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 2, 1 - 11 

 

         Tussenzang – Koorzang:  Zendt Gij Uw Geest   

  

         Refr: Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt  

                 Gij uw schepping weer nieuw. 

        Verheerlijk mijn ziel, de Heer, wat zijt Gij groot, Heer  mijn God!  

        Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, de aarde is vol van uw  

        schepsels. 

 

        Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, en keren terug tot de 

        aarde. Zendt Gij uw geest dan komt er weer leven,  

        dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 

 

         De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan, Hij vinde zijn vreugde 

         in al zijn schepsels; Moge mijn woorden Hem aangenaam zijn 
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         dan zal ik mij in de Heer verheugen. 

                                                             ( Ps 104: Bronkhorst/Löwenthal) 

 

Tweede lezing – Galaten 5, 16 - 25 

 

Sequentia: Koorzang : Veni Sancte Spiritus -  846 

Veni, Sancte Spíritus, 

et emítte caélitus 

lucis tuae rádium. 

 

Veni, pater paúperum, 

veni, dator múnerum 

veni, lumen córdium. 

 

Consolátor óptime, 

dulcis hospes ánimae, 

dulce refrigérium. 

 

In labóre réquies, 

in aestu tempéries 

in fletu solátium. 

 

O lux beatíssima, 

reple cordis íntima 

tuórum fidélium. 

 

Sine tuo númine, 

nihil est in hómine, 

nihil est innóxium. 

 

Lava quod est sórdidum, 

riga quod est áridum, 

sana quod est saúcium. 

 

Flecte quod est rígidum, 

fove quod est frígidum, 

rege quod est dévium. 

 

Da tuis fidélibus, 

in te confidéntibus, 

sacrum septenárium. 

 

Da virtútis méritum, 

da salútis éxitum, 

da perénne gaúdium. 

 

Acclamatie voor het Evangelie: Koorzang: Halleluja! - 252 

 

Kom, o Geest, vervul ons hart met licht, ontsteek in ons  

het vuur van uw liefde. 

 

Evangelielezing – Johannes 15, 26 – 27; Johannes  16, 12 - 15 

 

Acclamatie – Koorzang; Dat wij volstromen met levensadem – 416 

Dat wij volstromen met levensadem 
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en schreeuwen eindelijk geboren. 

Dat wij volstromen met levensadem 

en lachen eindelijk geboren. 

Dat wij volstromen met levensadem 

en weten eindelijk geboren. 

 

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: Koorzang: Adem ons open  

 

           Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook,  

           zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. 

           Kom, adem ons open, kom adem ons open, adem ons open. 

 

 Bereiding van de gaven – Koorzang: De heilige Geest -  589 

De heilige Geest, de helper, die de Vader in mijn naam u zenden zal, 

Hij zal u alles weer te binnen brengen wat Ik u heb gezegd. 

  Zend ons uw heilige Geest. 

Wie mij liefheeft, onderhoudt mijn woorden. 

  Zend ons uw heilige Geest. 

Wij mij liefheeft, zal door mijn Vader worden bemind. 

  Zend ons uw heilige Geest. 

Ik ga heen, maar ik keer tot u terug. 

  Zend ons uw heilige Geest. 
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Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. 

  Zend ons uw heilige Geest. 

De heilige Geest, de helper, die de Vader in mijn naam u zenden zal, 

Hij zal u alles weer te binnen brengen wat Ik u heb gezegd. 

  Zend ons uw heilige Geest. 

 

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 – 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. 

 

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. 
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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 : Die Himmel erzählen 

 

         Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und seiner Hände Werk  

         zeigt an das Firmament. Dem kommenden Tage sagt es der Tag,  

         die folgende nacht, die Nacht, die verschwand, der folgende Nacht.  

         Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und seiner Hände Werk  

         zeigt uns das Firmament. In alle Welt ergeht das Wort, keiner  

         Zunge fremd. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und seiner  

         Hände Werk zeigt an das Firmament. 

 

        De hemelen verkondigen Gods lof en het firmament toont het werk  

        van zijn handen. De dag vertelt je de komende dag; de nacht die  

        verdween, de volgende nacht. De hemelen verkondigen Gods lof  

        en het firmament toont het werk van zijn handen. Door heel de  

        wereld gaat het woord, het klinkt in ieder oor en is voor geen mond    

        onbekend. De hemelen verkondigen Gods lof en het firmament  

        toont het werk van zijn handen. 
 

        Gebed / Mededelingen / Zegen – gesproken 

 
       Slotlied – Koorzang:  Alles wat adem heeft – Ps. 150 (cpl 1, 3 en 4) 

  

 Alles wat adem heeft, love de Heer. 2x 

Looft God in zijn heilig domein, 

looft hem in zijn groots firmament, 

looft hem om zijn daden van macht, 

looft hem krachtens zijn mateloze grootheid. 

 Alles wat adem heeft, love de Heer. 2x 

  Looft hem met slaande cymbalen, 

  Looft hem met klinkende cimbels. 

Alles wat adem heeft, love de Heer, Godlof! 
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 Alles wat adem heeft, love de Heer. 2x 

Eer zij de heerlijkheid Gods: 

Vader, zoon en heilige Geest. 

Zo was het in den beginne, 

zo zij het thans en voor immer; 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Alles wat adem heeft, love de Heer. 2x 


