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         De Goede Herder  – 27 februari  2022 

         8e zondag door het jaar – jaar C 

         Voorganger – pastoor Broeders 

         Zang – Dames- en Herenkoor -  orgel: Nigel Hutson 

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

         Opening: God heeft het eerste woord -  446 

  

God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne, 

het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort. 

 

God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 

 

God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden, 

in heel zijn rijk gehoord. 

 

God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde, 

oorsprong en doel en zin. 

 

         Woord van welkom 

 

         Bede om ontferming – Kyrie 

 

         Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 

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

 

        Lofzang  
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        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 .  

 

       Gebed 

 

       Eerste lezing – Sirach 27, 4 - 7 

 

       Tussenzang – Heel de aarde jubelt en juicht -  Ps. 67 I 

 Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia. 

 

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,  

loven zijn machtig beleid, 

omdat Hij steeds op wondere wijze  

alles bestuurt in gerechtigheid. refr. 

 

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; 

toont ons zijn aanschijn van licht. 

Hij gaat ons voor op alle wegen,  

heeft uit de zonde ons opgericht. refr. 

 

Hij is de God, die ons verblijdde,  

die onze nood heeft verstaan; 

die ons een hemels Paasmaal bereidde  

en zonder vrees door de wereld laat gaan. refr. 

 

Laat alle volken uw almacht vrezen, 

aller lof zij U gewijd, 

laat, Heer, uw naam bezongen wezen 
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in aller eeuwen eeuwigheid. refr. 

 

     

       Tweede lezing –  1 Korintiërs 15, 54  - 58 

 

         Acclamatie : Halleluja, als iemand mij liefheeft – 241          

         Evangelielezing – Lucas 6, 39 - 45 

   

         Acclamatie – Gelukkig die het Woord hoort – 270B 

 

         Overdenking – orgelspel,  Geloofsbelijdenis – Credo – 812 
 Credo in unum Deum, 

Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 

visibilium omnium et invisibilium. 

Et in unum Dominum, Iesum Christum, 

Filium Dei unigenitum, 

et ex Patre natum ante omnia saecula. 

Deum de Deo, Lumen de Lumine, 

Deum verum de Deo vero, 

genitum non factum, consubstantialem Patri; 

per quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines et propter nostram salutem 

descendit de caelis. 

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 caelum, 

sedet ad dexteram Patris. 

Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, 

cuius regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, 

qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: 

qui locutus est per prophetas. 
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Et (in) unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. 

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 

Et exspecto resurrectionem mortuorum, 

et vitam venturi saeculi. 

Amen. 

 

 

         Voorbeden –  Kyrie, Kyrie Kyrie eleison 
  

                   
 

         Bereiding van de gaven – Te doen gerechtigheid -  635 

 
          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                          

 

          Eucharistisch gebed – 729  Acclamatie – Als wij dan  -  304 

 

  Onze Vader  -  \ 
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 Pr. Verlos ons Heer … 

 
 

  Vredeswens 

       

            Breking van het  brood – Agnus Dei  
 

             Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis.  Agnus Dei,  

             qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

            Communie – O, zing voor de Heer   

 

            O zing voor Heer, al wat Hem behoort. O, zing Hem ter eer, het  

            scheppende woord. Zing maan met je luister en zon met je pracht 

            En zing schemer duister en zing grote nacht 

 

             En aarde zing mee voor Hem die je schiep, en zing wijde zee,  

             het lied uit je diep. En bergen en dalen en grasland en grot: 

             Zingt honderden talen en wijzen voor God 

 

             En mens, jij vooral, laat horen jouw stem, zing met het heelal je  

             loflied voor Hem. De ziel, jou gegeven bestaat voor zijn eer, 

             Dus zing voor je leven, o zing voor de Heer. 
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        Gebed / Mededelingen  

 

        Zegen – 344 gevolgd door:  Pr. Zegene u de levende en almachtige  

        God, Vader,  Zoon en Heilige Geest. 

 

         
 
         Slotlied – U kennen, uit en tot U leven  cpl 1, 6 en 7 

 

     
 

     Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; 

     Waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, Heer, die ons voorgaat door  

     de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet. 

 

 

     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. 


