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         De Goede Herder  – 20 februari 2022 

         7e zondag door het jaar – jaar C 

         Voorganger – pastor Van der Helm 

         Zang – Dames- en Herenkoor De Goede Herder  o.l.v. Ans Bulles 

         orgel - Nigel Hutson 

         Misgezangen – Thomasmis van Jan Raas 
          --------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

Opening: Hoort, hoe God met mensen omgaat -  619 

                                                      Couplet: 1, 7 , 12 en 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 herder David koos 

die zijn kudde zou doen leven 

onbedreigd en zorgeloos. 

 

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 

   

          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  
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     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 -  229        
           

         Lofzang – Eer aan God in den hoge -  239 

 

Gebed / Eerste lezing – 1 Samuel 26, 2.7 – 9.12 – 13. 22 - 23  

 

         Tussenzang: Barmhartige Heer, genadige God -  Ps. 103 II 
  
Refr. 
Barmhartige Heer, genadige God. 
Barmhartige Heer, genadige God. 

1.Ja, wat de hemel is voor de aarde, 
dat is zijn liefde voor hen die geloven. 

2.Zover als het Oosten van het Westen vandaan is, 
zover van ons af werpt Hij al onze zonden. 

3.Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 

4.Mensen, hun dagen zijn als het gras, 
zij bloeien als bloemen in het open veld. 
Dan waait de wind en ze zijn verdwenen. 

5.Maar duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn verbond bewaren, 
zijn woord behartigen en het volbrengen.Eet 

 

Tweede lezing – 1 Korintiërs 15, 45 - 49 

 

Acclamatie voor Evangelie: Halleluja,  

 

Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer.  
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Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. 

 

Evangelielezing – Lucas 6, 27 - 38 

 

Acclamatie – Heer, wij hoorden uw woord 

 

Heer, wij hoorden uw woord en wij dragen het voort. 

de wereld in. 

 
 Overdenking – orgelspel 

 

          Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God - 273 
           

          Voorbeden – Heer, ontferm U, Heer, ontferm, Heer, ontferm U 
 

             
 

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 – Zo spreekt de Heer -  569 

 

 Sanctus :  Heilig, heilig -  299 

 

 Eucharistisch gebed – 731 

 

 Acclamatie:  Redder van de wereld, bevrijd ons -  307 (gezongen) 
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 Onze Vader   

 

 
 

  P. Verlos ons, Heer, …   

           
 

  Vredeswens /   Breking van het  brood –  Lam Gods – 329 
 

             Communie –  Eet en drinkt van brood en wijn 
 Eet en drinkt van brood en wijn 

tot mijn gedachtenis 
en weet dat er in angst en pijn 
een weg naar vrede is. 
 
Deelt het leven met elkaar 
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tot mijn gedachtenis 
en schenkt elkaar voor alle haat 
alleen vergiffenis. 

 
Leeft in liefde met elkaar 
tot mijn gedachtenis 
en maakt zo in uw daden waar 
dat leven geven is. 

 

 

            Gebed / Mededelingen/ Zegen –   gesproken 
   
         

 

 

 

 

 

  Slotlied – Mijn vrienden zijt gij  

 

          

 
 

  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. 

 

  O Herder, blijf uw volk nabij, en vol van vreugde zingen wij: 

  geprezen zij in eeuwigheid  - de heilige Drievuldigheid. 
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