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         De Goede Herder  – 3 oktober 2021 

         27e zondag door het jaar – jaar B 

         Voorganger – pastoor Broeders 

         Zang - Cantores van DHK -  orgel: António Pedrosa 

         Misgezangen – Willibrordusmis van Bartelink 
          --------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

Opening: Koorzang: God heeft het eerste woord – 446 

 

God heeft het eerste woord 

Hij heeft in den beginne 

het licht doen overwinnen 

Hij spreekt nog altijd voort 

 

God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen 

riep Hij ons reeds bij nam, 

Zijn roep wordt nog gehoord 

 

God heeft het laatste woord 

Wat Hij van oudsher zeide 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord 

 

God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin 

 

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. 
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         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. 

 

         Kyrie: Koorzang:  Heer, ontferm U -  223 
          
          Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U. 
 

         Lofzang – Koorzang: Eer aan God in den hoge -  233 

 

         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 – Genesis 2, 18 - 24 

 

         Tussenzang – Koorzang: Als gij naar de woorden luistert 

     

         Als gij naar de woorden luistert, die hier tot u zijn gezegd, 

         zullen zij een licht ontsteken, wijzen zij de goede weg. 

 

         Als gij naar de woorden luistert, die van mij geschreven staan, 

         zullen zij van vrede spreken, die er schuilgaat in mijn naam. 
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         Als gij naar de woorden luistert, ze van harte wilt verstaan, 

         zullen zij de Vader tonen, zult gij niet verloren gaan. 

 

         Als gij naar de woorden luistert, brengt de dood niet langer vrees, 

         Wordt gij tot Gods Zoon herboren, ademt gij zijn levensgeest. 
 

Tweede lezing – Hebreeën 2, 9 - 11 

 

Acclamatie voor het Evangelie: Koorzang: Halleluja! 

 

Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer. Halleluja 

 

Evangelielezing – Marcus 10, 2 – 16 (of: 2 – 12) 

 

Acclamatie – Koorzang; Gelukkig die het Woord hoort, 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 –  Koorzang: Heer, ontferm U 
  

Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer, ontferm U 
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Bereiding van de gaven – Koorzang: Van Grond en vuur - 639    

  Van grond en vuur zult Gij ons maken, 

hoog op rotsen, aan levend water, 

van geur en smaak, 

van licht en stem, 

uw evenbeeld. 

  

Volk dat in duisternis gaat, 

mensen met stomheid geslagen, 

het zal geschieden, zegt Hij, 

dat zij weer glanzen als nieuw. 

  

Van licht en stem 

zult Gij ons maken, 

uw evenbeeld. 

  

Niet meer beklemd en verdeeld 

niet meer in woorden gevangen 

één en gekend en bevrijd 

eindelijk mens zal ik zijn. 

  

Van licht en stem 

zult Gij ons maken, 

uw evenbeeld. 

  

Daar staat de stoel van het recht, 

daar zal staan de tafel der armen, 

dan is de dag van het lam, 

zie, Ik kom haastig, zegt Hij. 

  

Van grond en vuur zult Gij ons maken, 

hoog op rotsen, aan levend water, 

van geur en smaak, 

van licht en stem, 

uw evenbeeld. 
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 Sanctus : Koorzang – Heilig, heilig -  293 

 
          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 – 729 

 

 Acclamatie:   gesproken – Als wij dan eten 

 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt 

 

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 wachtend  

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: Lam Gods – 333 
 

          Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm u over ons.  
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          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:  Uit vuur en ijzer, zuur en zout -  531 

 

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 in 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. 
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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 die niemand weet, 

door vuur dat mensen samensmeedt, 

om leven in lief en leed 

gaan mensen tot elkander. 


