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         De Goede Herder  – 23 januari 2022 

         3e zondag door het jaar – jaar C 

         Voorganger – pastoor Broeders 

         Zang - Cantores van DHK -  orgel: António Pedrosa 

         Misgezangen – Paus Joannesmis van Vermulst 
          --------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

Opening: De dag gaat open voor het woord des Heren – 584 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 

 

Vers 2: Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God, onze Vader. 

 

Vers 3: Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

Vers 4: Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 

 

Vers 5: Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

zijn Geest geleide ons en onze aarde, 

naar de voltooiing. 

 

Woord van welkom 

   

         Bede om ontferming  
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         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. 

 

         Kyrie: Heer, ontferm U -  224 
          
          Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U. 
 

         Lofzang – Koorzang: Eer aan God in den hoge -  234 

 

         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 – Nehemia 8, 2 – 4a.5 – 6.8 - 10 

 

         Tussenzang – Uw woord is een lamp – Ps 119 III (vers 1 en 2) 

 Refr. Uw woord is een lamp voor mijn voeten, 

 een licht op mijn pad. 
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 Uw woord, Heer, blijft voor altijd gelden, 

 het staat in de hemel vast. Refr. 

 

 Van geslacht tot geslacht duurt uw trouw, 

 als de aarde die Gij hebt gegrond. Refr.  
 

Tweede lezing – 1 Korintiërs 12, 12 – 30 (of: 12 – 14.27) 

 

Acclamatie voor Evangelie: Halleluja, Uw woorden Heer, zijn  

Geest en leven, Gij  hebt woorden van eeuwig leven.  

 

Evangelielezing – Lucas 1, 1 – 4; 4, 14 - 21 

 

Acclamatie – Gij hebt woorden van eeuwig leven (allen) 

 

 
 

Overdenking – orgelspel 
 

          Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God de almachtige vader,  

 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, is Gekruisigd, gestorven en 

begraven, 

De derde dag verrezen uit de doden 

Die opgestegen is ten hemel, en 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. 

 



                                                                                                                                               

 4 

           

          Voorbeden – Heer, verhoor mijn gebed. Laat mijn roepen U 

bereiken.– GVL blz. 256 

 

Bereiding van de gaven –  

    

          Pr. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  

          worden door God, de almachtige vader. 

 

          A.Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer  

     van zijn Naam, tot welzijn van ons en heel zijn heilige kerk. 

                                  

 Lied bij de gaven – Niet als een storm, als een vloed -  503 

 

  Niet als een storm, als een vloed, 
 niet als een bijl aan de wortel 
 komen de woorden van God, 
 niet als een schot in het hart. 

 

2   Maar als een glimp van de zon 
 een groene twijg in de winter, 
 dorstig en hard deze grond 
 zo is het koninkrijk Gods. 

 

3   Stem die de stilte niet breekt 
 woord als een knecht in de wereld 
 naam zonder klank zonder macht 
 vreemdeling zonder geslacht. 

 

4   Kinderen armen van geest 
 mensen gelouterd tot vrede 
 horen de naam in hun hart 
 dragen het woord in hun vlees. 

 

5   Blinden herkennen de hand 
 dovemansoren verstaan hem 
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 zalig de man die gelooft 
 zalig de boom aan de bron. 

 

6   Niet in het graf van voorbij 
 niet in een tempel van dromen 
 hier in ons midden is Hij 
 hier in de schaduw der hoop. 

 

7   Hier in dit stervend bestaan 
 wordt Hij voor ons geloofwaardig 
 worden wij mensen van God, 
 liefde op leven en dood. 

 

 

 Sanctus :  Heilig, heilig -  294 

 
          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:  Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood -  306 

 

 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. 
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  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 –  Lam Gods – 334 
 

           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 – Bless the Lord my soul 

 

 
 

          Gebed / Mededelingen / Zegen – gesproken 

 
          Slotlied – Ga met God en Hij zal met je zijn -  

       

          Allen: 

          Ga met God en Hij zal met je zijn: jou nabij op al je wegen, 

          met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.  
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         Allen: 

         Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, 

         over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

         Koor:  

         Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, 

         in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

         Allen: 

         Ga met God en Hij zal met je zijn: tot wij weer elkaar ontmoeten, 

         in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 


