De Goede Herder – 7 november 2021
Feest van de heilige Willibrord – jaar B
Voorganger – pater A. Kortekaas
Zang - Cantores van DHK - orgel: Philipp Kaufmann
Misgezangen – Willibrordusmis van Bernard Bartelink
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Voor de liederen kunt u de GvL bundel gebruiken
Opening: GvL 619:Hoort hoe God met mensen omgaat, cpl.
1,3,12,13
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.

Woord van welkom
Bede om ontferming – gezongen - Heer ontferm U Gvl 223
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Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U.

Lofzang – gezongen - Eer aan God GvL 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.
Openingsgebed
Eerste lezing – Jesaja 52, 7 - 10
Tussenzang – gezongen – Zingt een nieuw lied GvL 561

\

Refr.: Zingt een nieuw lied alle landen,
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam.
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Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen,
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
Treed in zijn tempel met uw offeranden,
kondig zijn roem bij de heidenen aan. Refr.
Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen:
aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
wild is de zee en tevreden het land. Refr.
Roep tot de volkeren: God is de koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht;
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. Refr.
Juich wat in zee leeft of leeft op de velden:
zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij!
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom
juichend uw Koning, want Hij is nabij! Refr.
Tweede lezing – Hebreeën 13, 7 – 9a, 15 – 17
Halleluja : gezongen - Halleluja, Gaat dus en maakt alle volkeren
tot mijn leerlingen. Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der
aarde.
Evangelielezing – Matteüs 28, 16 - 20
Acclamatie – gezongen: Heer, wij hoorden Uw woord, en wij
dragen het voort, de wereld in.
Overdenking – orgelspel
Geloofsbelijdenis – gezongen – Ik geloof in God, GvL 273
Ik geloof in God de Almachtige Vader,
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Schepper van hemel en aarde
En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer
Die ontvangen is van de Heilige Geest
Geboren uit de maagd Maria
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus
Gekruisigd is, gestorven en begraven
Die neergedaald is ter helle,
De derde dag verrezen uit de doden
Die opgestegen is ten hemel,
En zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader
Vanwaar hij zal komen oordelen
De levenden en de doden
Ik geloof in de Heilige Geest
De heilige katholieke Kerk
De gemeenschap van de Heiligen
De vergiffenis van de zonden
De verrijzenis van het lichaam
En het eeuwig leven.
Amen.
Voorbeden – gezongen acclamatie: Heer ontferm U (3x)
Bereiding van de gaven – Koorzang – Mijn vrienden zijt Gij
Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer;
Ik noem u thans geen dienaars meer;
want ‘k heb u alles toevertrouwd,
wat Mij de Vader heeft ontvouwd.
Zoals de Vader Mij eens zond,
Zo zend Ik u de wereld rond.
Gaat heen en zaait Gods heilig woord,
dat elk de blijde boodschap hoort.
De Geest heb Ik u toevertrouwd,
de Sterke die u staande houdt,
die altijd in uw harten woont
en u de volle waarheid toont.
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O Herder, blijf u volk nabij,
en vol van vreugde zingen wij:
geprezen zij in eeuwigheid
de heilige Drievuldigheid.
Prefatie/Dankgebed – gezongen – Heilig, GvL 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 – 732
Acclamatie: gesproken – 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 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
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Breking van het brood – gezongen – Lam Gods GvL 333
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 –
Lied na de Communie :
Neem mij aan zoals ik ben.
Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.
Gebed / Mededelingen / Zegen – De levende zegene en behoede u.
GvL 344
Pr. 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.
Pr. De almachtige en barmhartige God moge u zegenen en
bewaren. in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.
A. Amen
Slotlied – Wij hebben voor u gebeden GvL 654
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Wij hebben voor u gebeden
dat uw geloof niet bezwijkt
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen
versterk uw broeders,
versterk uw zusters
Wij hebben voor u gebeden
dat uw geloof niet bezwijkt.
Gaat uit over alle landen
tot zover als de wereld reikt
Verkondigt het Evangelie
dat het alles wat leeft bereikt. Refr.
En zegt wie in Hem geloven
zijn gered voor het koninkrijk
De wonderen, blijde tekens
zijn dan binnen uw handbereik. Refr.
Verdrijft in Zijn naam de duivels
dat het kwaad uit de wereld wijkt.
Legt handen op aan wie lijden
dat het heil tot de hemel reikt. Refr.

7

