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         De Goede Herder  – 6 februari 2022 

         5e zondag door het jaar – jaar C 

         Voorganger – pastoor Broeders 

         Zang - Cantores van DHK -  orgel: António Pedrosa 

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

Opening: Heer, laat uw woord ons leiden –  

                                          melodie: Lam Gods dat zo onschuldig 

 
Heer, laat uw Woord ons leiden, dat ons door alle tijden uw  

boodschap doet verstaan; Heer, wil met uw genaden uw kind`ren  

overladen, opdat wij veilig verdergaan. 

 

 Gij zijt de weg en waarheid. Schenk ons in volle klaarheid uw  

woord als daaglijks brood. Geef ons uw licht en leven. Leer ons  

aan ieder geven uw grote liefde tot de dood. 

 

Woord van welkom 

   

         Kyrie: Heer, ontferm U -  224          
           

         Lofzang – 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 
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Gebed / Eerste lezing – Jesaja 6, 1 – 2a. 3 - 8 

 

         Tussenzang –  Loven wil ik u met heel mijn hart – naar Ps. 138 

          

           
 

Loven wil ik U met heel mijn hart, buigen wil ik voor uw  

heiligdom, prijzen uw naam om uw goedheid en uw trouw. Refr. 

 

Gij die mij verhoorde het uur dat ik riep, mij bezielde, mij kracht 

hebt gegeven: Gij dien loven de vorsten der aarde, en hun lied  

prijst de leiding des Heren: “Groot de majesteit van de Heer”. Refr. 

 

Ja, verheven de Heer, die de nederige ziet en doorgrondt de trotse 

van verre; moest ik gaan door het hart der ellende, nog hield Gij  

mijn leven bewaard. Refr.  

 

Uw rechterhand brengt mij heil. De Heer voltrekt het voor mij:  

tot in eeuwigheid, Heer, uw genade. Laat niet varen het werk  

uwer handen. Refr.                                                            

 

Tweede lezing – 1 Korintiërs 15, 1 – 11 ( of: 15, 3 – 8.11) 

 

Acclamatie voor Evangelie: Halleluja,  

 

Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal het levenslicht bezitten 

 

Evangelielezing – Lucas 5, 1 - 11 

 

Acclamatie – Heer, wij hoorden uw woord en wij dragen het 

voort, de wereld in. 
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 Overdenking – orgelspel 
 

          Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God - 273 
           

          Voorbeden – Dichtbij is God voor wie Hem roepen – GVL blz. 258 
 

Bereiding van de gaven –  Pr. Bidt, broeders en zusters,        

                               

 Lied bij de gaven – Jezus die langs het water liep -  478 

Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep, 

om zomaar zonder praten 

hun netten te verlaten, 

Hij komt misschien vandaag voorbij 

en roept ook ons, roept u en mij, 

om alles op te geven 

en trouw Hem na te leven. 

 

Jezus die langs de straten kwam 

en tollenaars terzijde nam: 

‘k Wil in uw woning wezen 

voor nu en voor nadeze', 

Hij komt misschien vandaag voorbij 

en neemt ook u terzij of mij 

en vraagt ons, Hem te geven 

de rijkdom van ons leven. 

 

Christus die door de wereld gaat 

verheft zijn stem niet op de straat, 

Hij spreekt ons hart aan, heden, 

en wenkt ons met zich mede. 

En lokt ook nog zoveel ons aan 

tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven 

alles, het eeuwig leven. 
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 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 die komt in de naam des Heren. 

Hosanna in den hoge. 

 

 Eucharistisch gebed – 732 

 

Acclamatie:  Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze 

beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat hij komt. -  304 

(gezongen) 

 

  Onze Vader   

 

 
 

  P. Verlos ons, Heer, …   



                                                                                                                                               

 5 

           
 

  Vredeswens /   Breking van het  brood –  Lam Gods – 334 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 

(2x) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 

            Communie – Brood op tafel  

 

           Brood op tafel, een hand gevuld met wat in het leven geen uitstel  

           duldt: De honger stillen iedere dag, gewoon wat een mens niet  

           ontbreken mag. 
   

            Beker met wijn, een vredeswens, elkaar begroeten van mens tot  

            mens: Verbonden worden met iedereen want wie houdt het uit  

            moederziel alleen? 

 

                   
 

          Gebed / Mededelingen/ Zegen –  

Voorganger: 

De levende zegene en behoede u, 

De levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

De levende verheffe zjn aangezicht over u en geve u vrede. 

Allen: 
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Zegen 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.  

Voorganger: 

De almachtige zegene in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest. 

 

          
   
          Slotlied – Kom en volg mij op de weg 

  
      Koor: Kom en volg mij op de weg, gehoorzaam aan de schriften 

      Die zijn vervuld in wat ik zeg: zij zullen u verlichten. 

 

           
 

           Koor: Vraag niet of hij wel veilig is maar durf mij te geloven: 

           Ik ben voor u in duisternis het schijnsel voor uw ogen. 

 

           Allen: Ik geef u niet de overvloed waarvan de mensen dromen 

           Maar kracht die overwinnen doet wat ons wil overkomen. 

 

           Koor: Kom en volg mij op de weg die mensen zal verbinden 

           De zwakken in hun rechten zet en zicht geeft aan verblinden. 

 

           Allen: Kom en volg mij op de weg en doe uw broeder leven 

           Ontvang wat u tot vrede strekt als zegen van Godswege. 


