De Goede Herder – 19 september 2021
25e zondag door het jaar – jaar B
Voorganger – pastoor Broeders
Zang - Cantores van DHK - orgel: António Pedrosa
Misgezangen – Thomasmis van Jan Raas
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Opening: Koorzang: Komen ooit voeten gevleugeld – 484
Komen ooit voeten gevleugeld, mij melden de vrede,
daalt over de smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –
vrede, de weg voor mijn voeten
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.
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Kyrie: Koorzang: Heer, ontferm U
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U.

Lofzang – Koorzang: Eer aan God in den hoge
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 – Wijsheid 2, 12. 17 - 20
Tussenzang – Koorzang: Zelf kan ik slechts – Ps. 13
Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen
tot mijn hart vreugde hervindt om uw heil.
V: Hoe lang, Heer, zult Gij mij blijven vergeten,
hoe lang nog verbergen uw aanschijn voor mij? Refrein
V: Zie mij, geef mij uw antwoord,
Heer, Gij zijt toch mijn God; Refrein
V: wil Gij verlichten mijn ogen,
dat ik niet inslaap ten dode. Refrein
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Tweede lezing – Jakobus 3, 16 – 4,3
Acclamatie voor het Evangelie: Koorzang: Halleluja!
Gezegend de Koning die komt, in de naam des Heren. Halleluja
Evangelielezing –
Acclamatie – Koorzang; Gelukkig die het Woord hoort en het
beleeft: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U – 270 B
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: De eersten zijn
de laatsten- 418
De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt, gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.
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God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.
Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.
Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.
Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laat geboren zijn.
De eersten zijn de laatsteen,
wie nakomt gaat voorop!
Kiest dan de goede plaatsen
en geeft uw hart aan God.
Sanctus : Koorzang – Heilig, 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 – 731
Acclamatie: gesproken – Heer Jezus
Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot Gij
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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.
Vredeswens: Koorzang: Vrede voor jou
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 : Geef vrede Heer, geef vrede
Geef vrede, Heer, geef vrede - de wereld wil slechts strijd
Al wordt het recht beleden – de sterkste wint het pleit
Het onrecht heerst op aarde - de leugen triomfeert
Ontluistert elke waarde – o red ons sterke Heer
Geef vrede, Heer, geef vrede - de aarde wacht zo lang
Er wordt zoveel geleden – de mensen zijn zo bang
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De toekomst is zo duister – en ons geloof zo klein
O Jezus Christus, luister – en laat ons niet alleen
Geef vrede, Heer, geef vrede – Gij die de vrede zijt
Die voor ons hebt geleden – gestreden onze strijd
Opdat wij zouden leven – bevrijd van angst en pijn
Aan mensen blijdschap geven – en vredestichters zijn
Geef vrede, Heer, geef vrede – bekeer ons felle hart
Deel ons uw liefde mede – die onze boosheid tart
Die onze mond leert spreken - en onze handen leidt
Maak ons een levend teken – uw vrede wint de strijd
Gebed / Mededelingen / Zegen – gesproken
Slotlied – Koorzang: Lied om mee te gaan - 655
Wij moeten gaan;
aan 't lied van de bevrijding
voegden we weer een eigen refrein,
zagen rondom de glans van herkenning
hoe we elkaar tot Verbondgenoot zijn.
Vonden het Woord, eerder gehoord,
als nieuwe bron op eigen terrein.
Laten we gaan,
Geloof in zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland soms worst'lend verkregen
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.
Neem van hier mee, het vaste idee
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.
Neem bij het gaan
de mantel van vrede
die we behoedzaam om mogen slaan
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waarin de naam vol kleur is geweven
Vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn:
Vrede en zegen! Laten we gaan.
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