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         De Goede Herder  – 21 november 2021 

         Feest van Christus Koning – jaar B 

         Voorganger – pastoor Broeders 

         Zang - Cantores van DHK -  orgel: António Pedrosa 

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

 

         Opening: Zingt God de Heer …  ter ere -  561 

                                        ( melodie van GVL 429 – Dit is de dag) 

Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere, 

Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren. 

Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam, 

nooit zal de vijand ons deren. 

 

Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen, 

die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen. 

En die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt 

in alle tijden en plagen. 

 

Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden, 

die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden. 

In alle nood biedt Hij ons daag'lijks zijn brood 

en schenkt ons kracht om te strijden. 

 

Voor U, Drieëne God, zingen wij dankbaar tezamen 

heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name, 

engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots, 

die ons standvastig maakt. Amen. 

 

Woord van welkom 

   

         Bede om ontferming – Kyrie 

 

         Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 

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

        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 – Daniël  7,  13 - 14 

 

         Tussenzang – Koning is onze God -  Ps. 93 

Koning is onze God, zijn kleed is majesteit, 

kracht heeft Hij aangetrokken,  

kracht heeft Hij aangetrokken. 

 

Onwankelbaar is de aarde, 

onwankelbaar vast staat uw troon. 

Gij zijt van eeuwigheid. 

Gij zijt van eeuwigheid. 
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De zeeën verheffen, O Heer, 

De zeeën verheffen hun stem, 

hun vloed van beukende golven, 

hun vloed van beukende golven. 

 

Machtiger dan de stem van dat water, 

machtiger dan de branding van de zee, 

zijt Gij, de God van de hemel, 

zijt Gij, de God van de hemel. 

 

Uw woord is onfeilbaar en trouw, 

geheiligd worde uw huis, 

Heer God, tot in lengte van dagen, 

Heer God, tot in lengte van dagen. 

     

         Tweede lezing – Apokalyps 1, 5 - 8 

 

         Acclamatie : Halleluja – 241 

 

         Gezegend de komende in de naam des Heren. Halleluja 

 

         Evangelielezing – Joannes 18, 33b - 37 

   

         Acclamatie – Lof en heerlijkheid – 264 

Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, 

eer, macht en sterkte aan onze God, 

vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. 

 

         Overdenking – orgelspel 
 

         Geloofsbelijdenis – Credo in unum Deum – 812 

Credo in unum deum 

Patrem omnipotentem 

Factorem cæli et terræ 

Visibilium omnium et invisibilium 
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Et in unum dominum 

Iesum christum 

Filium dei unigenitum 

Et ex patre natum ante omnia sæcula 

Deum de deo 

Lumen de lumine 

Deum verum de deo vero 

Genitum non factum 

Consubstatialem patri 

Per quem omnia facta sunt 

Qui propter nos homines 

Et propter nostram salutem 

Descendit de cælis 

Et incarnatus est de spiritu sancto 

Ex maria virgine 

Et homo factus est 

Crucifixus etiam pro nobis 

Sub pontio pilato 

Passus et sepultus est 

Et resurrexit tertia die 

Secundum scripturas 

Et ascendit in cælum 

Sedet ad dexteram patris 

Et iterum venturus est cum gloria 

Iudicare vivos et mortuos 

Cuius regnis non erit finis 

Et in spiritum sanctum 

Dominum et vivificantem 

Qui ex patre filioque procedit 

Qui cum patre et filio 

Simul adoratur et glorificatur 

Qui locutus est per prophetas 

Et unam sanctam catholicam 

Et apostolicam ecclesiam 

Confiteor unum baptisma 

In remissionem peccatorum 
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Et exspecto resurrectionem mortuorum 

Et vitam venturi seculi 

Amen 

 

         Voorbeden –  Kyrie, Kyrie Kyrie eleison  

            
 

          Bereiding van de gaven – Koorzang – Die Himmel erzählen 

 

          Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und seiner Hände Werk  

          zeigt an das Firmament. Dem kommenden Tage sagt es der Tag,  

          die folgende nacht, die Nacht, die verschwand, der folgende Nacht.  

          Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und seiner Hände Werk  

          zeigt an das Firmament. In alle Welt ergeht das Wort, keiner  

          Zunge fremd. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und seiner  

          Hände Werk zeigt an das Firmament. 

 

         De hemelen verkondigen Gods lof en het firmament toont het werk  

         van zijn handen. De dag vertelt jet de komende dag; de nacht die  

          verdween, de volgende nacht. De hemelen verkondigen Gods lof  

          en het firmament toont het werk van zijn handen. Door heel de  

          wereld gaat het woord, het klinkt in ieder oor en is voor geen mond  

          onbekend. De hemelen verkondigen Gods lof en het firmament  

           toont het werk van zijn handen. 

 
            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. 
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  Eucharistisch gebed – 729 

 

  Acclamatie:   gesproken – Heer Jezus 

 

  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 

       

             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.  

 



                                                                                                                                               

 7 

            Communie – Want mijn herder is de Heer – Ps. 23 III 

Refrein: 

Want mijn herder is de Heer; 

nooit zal er mij iets ontbreken. 

 

Mijn herder is de Heer: 

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij legt mij in grazige weiden, 

Hij geeft rust aan mijn ziel, 

Hij leidt mij naar rustige waat'ren 

om mijn ziel te verkwikken. 

 

Hij leidt mij in het rechte spoor 

omwille van zijn Naam. 

Al moet ik door donkere dalen, 

ik vrees geen kwaad. 

Uw staf en uw stok zijn mijn troost, 

Gij zijt steeds bij mij 

 

Gij bereid voor mij een tafel 

voor het oog van mijn vijand. 

Gij zalft met olie mijn hoofd 

en mijn beker vloeit over. 

 

Mij volgen uw heil en uw mildheid 

al de dagen van mijn leven. 

In het huis van mijn Heer wil ik wonen 

tot in lengte van dagen. 

 

Glorie aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 

die is en die was en die komt, 

in de eeuwen der eeuwen. 
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            Gebed / Mededelingen / Zegen –  

GvL 344. 

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. 

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 – Alles wat adem heeft -  Ps. 150 II 

Alles wat adem heeft, love de Heer (2x) 

 

Looft God in zijn heilig domein, 

Looft Hem in Zijn groots firmament. 

Looft Hem om zijn daden van macht, 

Looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid.  

 

Looft Hem met de stoot op de ramshoorn, 

Looft Hem met harp en met citer, 

Looft Hem met handtrom en reidans, 

Looft Hem met snaren en fluit. 

 

Looft Hem met slaande cymbalen, 

looft Hem met klinkende cimbels. 

Alles wat adem heeft,  

love de Heer! Godlof! 

 

Eer zij de heerlijkheid Gods, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

Zo was het in den beginne, 

zo zij het thans en voor immer, 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen 


