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        De Goede Herder  – 25 juli 2021 

        17e zondag door het jaar – jaar B 

        Voorganger – pastor v. Vliet 

        Zang - Cantores van DHK o.l.v. Ans Bulles -  orgel: António Pedrosa 

        Misgezangen – Thomasmis van Jan Raas 
          -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opening: Koorzang: Aan wat op aarde leeft - 575 

                                                          

Woord van welkom 

   

         Bede om ontferming  

       

         Kyrie: Koorzang:   
          Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U. 
 

         Lofzang – Eer aan God in den hoge –  gesproken 

 

         Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen  

         die Hij liefheeft. Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U.  

         Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.   

         Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader. 

         Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam Gods,  

         Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld,  

         ontferm U over ons. Gij, die wegneemt de zonden der wereld,   

         aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  

         ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de heilige, Gij alleen de  

         Heer. Gij alleen de allerhoogste: Jezus Christus.  

         Met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 

Gebed 

 

Eerste lezing – 2 Koningen 4, 42 - 44 

 

Tussenzang – Koorzang:  De Heer is voor wie Hem aanroept – Ps. 

145 II 
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Tweede lezing – Efeziërs 4, 1 - 6 

 

Acclamatie voor het Evangelie: Koorzang: Halleluja! 

 

Halleluja, moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons 

innerlijk oog verlichten, om te zien hoe groot de hoop is  

waartoe Hij ons roept. Halleluja 

 

Evangelielezing – Johannes 6, 1 - 15 

 

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 –  gesproken 
  

         Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons 

 

 

 

Bereiding van de gaven – Koorzang: Wie heeft brood genoeg 

 



                                                                                                                                               

 3 

          Wie heeft brood genoeg voor zo grote hongerige menigte? Woord dat 

          zegt wat liefde is, en weer zegt: de aarde delen, recht is liefde,  

          brood voor velen – God is brood is mensenrecht? Woord van God,  

          God in ons, hou aan. Eeuwig woord, alledagenwoord, doe ons verstaan. 

 

         Hongerdood genoeg voor zo grote goddeloze menigte. Hand die kan 

          wat liefde is, maar niet doet: de aarde delen, nieuwe levensbomen telen – 

          God de hand die mensheid voedt? Hand doe goed, God in ons, hou aan.  

          Kinderhand, grote mensenhand, breng dood tot staan. 

 

          Mensengeest genoeg voor zo grote mensgeworden menigte.  

          Geest die weet wat liefde is, en volvoert: de aarde delen, hoeveel liefde  

          zal het schelen of er God of niet-god is? Mens, doe goed. God in ons,  

          hou aan. Levensgeest, alle mensengeest, vuur liefde aan. 

 

          Wie is God genoeg voor zo grote hongerige menigte?  

 

Sanctus : Koorzang – Heilig 
          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 – 730 

  

Acclamatie:   gesproken – Redder van de wereld 

 

 Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost 

 door Uw kruis en verrijzenis. 

 

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 ….. 

 

A. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens / Breking van het  brood – Koorzang: 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 -  Koorzang : Ave verum van Elgar 

 
          Ave verum corpus, natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum 

          in cruce pro homine (2x) cujus latus perforatum vero fluxit sanguine, 

Esto nobis praegustatum in mortis examine (2x). O clemens, o pie, o 

dulcis Jesu Fili Mariae, Mariae.  

 

          Gegroet waarachtig lichaam, geboren uit de Maagd Maria 

          dat werkelijk heeft geleden en voor de mens geofferd is aan het kruis. 

          Uit wiens doorboorde zijde waarlijk bloed vloeide. 

          Wees voor ons een voorspraak tijdens de beproeving van de dood. 

 

         Gebed / Mededelingen / Zegen – gesproken 

 
         Slotlied – Koorzang:  De aarde is vervuld -  417 


