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         De Goede Herder  – 24 oktober 2021 

         30e zondag door het jaar – jaar B 

         Voorganger – pastoor Broeders 

         Zang - Cantores van DHK -  orgel: António Pedrosa 

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

 

         Opening: Koorzang: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 

                                     

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

         Woord van welkom 

   

         Bede om ontferming – Kyrie 

 

         Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 

         Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U. 

 

        Lofzang  
 

        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,  
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        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 .  
 

        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 – Jeremia 31, 7 - 9 

 

         Tussenzang – Als God ons thuisbrengt -  Ps. 126 

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. 

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. 

 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 

Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen". 

Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 

Gij onze vreugde. 

 

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. 

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. 
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Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 

zoals rivieren in de woestijn 

die als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 

 

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. 

Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 

Zingende keert hij t'rug met zijn schoven. 

 

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. 

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. 

     

         Tweede lezing – Hebreeën 5, 1 - 6 

 

         Acclamatie : Halleluja, Als iemand mij liefheeft – 241 

Als iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; en wij 

zullen tot hem komen. 

 

         Evangelielezing – Marcus 10, 46 - 52 

   

         Acclamatie – Gelukkig die het Woord hoort – 270 B 

 Gelukkig die het woord hoort en het beleeft: 

 Gelukkig is die mens; Heer Jezus, wij danken U. 

 

         Overdenking – orgelspel 
 

         Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God – 273 

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 
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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 

 

Voorbeden –  gezongen acclamatie:  Bevrijd en verlos mij door Uw 

genade. Hoor mij aan en kom mij te hulp. 

 

          Bereiding van de gaven – Koorzang - Als regen  

 

          Als regen die de aarde drenkt die droog en dorstig is: zo voedt  

 het woord van God de mens die doods en duister is. 

 

 Als zonlicht dat het groen gewas uit zaad ontkiemen doet:  

 zo geeft het woord van God de mens luister en nieuwe gloed.  

 

 Als schaduw die verkoeling brengt op 't heetst van de dag geneest 

 het woord van God de mens die op bevrijding wacht.  

 

 O God,  vernieuw de dorre grond, verzacht wat is verhard:  

 maak ons gehoorzaam aan Uw woord en mensen naar uw hart. 

         
            Prefatie/Dankgebed – 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                          

 

            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 – 744 

 

  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 
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  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 – 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 : -  U kennen, uit en tot u leven 
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         Gij zijt het licht van God gegeven, een zon die nog haar stralen  

         spreidt, wanneer het nacht wordt in ons leven, wanneer het nacht  

         wordt in de tijd. O licht der wereld, zie er is voor wie u kent  

         geen duisternis. 

 

         O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid 

         De weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. 

         Vervul van dit geheimenis, Uw kerk die in de wereld is.  

 

         Gebed / Mededelingen / Zegen – 344 

 

Priester: De Levende zegene en behoede U. De 

Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u 

genadig. De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en 

geve u vrede.  

Allen: Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons 

uw aangezicht en wees ons genadig Zegen ons en behoed 

ons, doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede. 
          

 

Slotlied – Wij groeten U, o koningin -  555 

Wij groeten U, o koningin, o Maria: 
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U Moeder vol van teed're min, o Maria: 

Refrein: Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn, 

prijst met ons uw Koningin: 

Salve, salve, salve, Regina. 

 

O Moeder van barmhartigheid, o Maria: 

en troost in alle bitterheid, o Maria. refr. 

 

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 

leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. refr. 

 

Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria: 

de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. refr. 

 


