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 De Goede Herder  –  20 maart 2022 

      3e zondag van de Veertigdagentijd jaar C 

      Voorganger – pastoor Broeders 

      Zang – Dames- en Herenkoor – orgel: António Pedrosa 

      Misgezangen –  Gregoriaans – mis XVII 

      ----------------------------------------------------------------------- 
 

      Opening – Een smekeling, zo kom ik tot uw troon – Ps. 119 II 
 

      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  

 ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u,  

 broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 

      Bede om ontferming – Kyrie eleison - 805 
 

      Heer ontferm U over ons. Christus ontferm U over ons 

      Heer ontferm U over ons 
 

      Gebed 

     

      Eerste lezing – Exodus 3, 1 – 8a.13 - 15 

 

     Tussenzang – Onze hulp is de naam van de Heer -  Ps 103 I 

 

    2e lezing – 1 Korintiërs 10, 1 – 6. 10 - 2 

 

     Acclamatie Evangelie – Looft de Heer – Bekeer u 

 

     Looft de Heer, alle Gij volken looft de Heer. 
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     Bekeer u, zegt de Heer, want het rijk der hemelen is nabij. 

 

      Evangelielezing – Lucas 13, 1 - 9 

 

      Acclamatie – Heer, wij hoorden Uw woord 

 

      Heer, wij hoorden Uw woord. En wij dragen het voort de wereld in. 

       

      Overdenking – orgel 
 

      Geloofsbelijdenis – Credo in unum Deum – 812 

 

      Ik geloof in God, de almachtige Vader,  Schepper van hemel en aarde.  

      En in Jezus Christus, zijn enige 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,  die  

      nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,   

      die opgestegen is ten hemel, 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. 
 

      Acclamatie op de voorbeden – Groter dan ons hart - 448 
 

      Allen: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij hebt gezien,  

      eer ik werd geboren. 

 

      Bereiding van gaven – Attende Domine – 844 (cpl 1,2 en 3) 

 

      Aanbieding 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. 
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      Prefatie/Dankgebed –  Sanctus, Sanctus -   817 

 

      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 – 732 

 

      Acclamatie – Als wij dan eten van dit brood -  304 

 

      Onze Vader  - 

 

       
 

       Pr. Verlos ons Heer, … 

 

        
  

        Vredeswens 
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        Breking van het  brood – Agnus Dei – 825 

 
        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 –  orgelspel 
 

       Communiezang – Wat vrolijk over U geschreven staat -  646 

 

       Gebed  /    Mededelingen / Zegen –  844 gevolgd door 

 

       Pr. Zegene u de levende en almachtige God, Vader,  Zoon en  

          Heilige Geest. 

 

       
    

       Slotlied – Heer, laat Uw woord ons leiden -   

                  melodie: GVL 630: Lam Gods , dat zo onschuldig) 

 

       Heer, laat Uw woord ons leiden, dat ons door alle tijden  

       Uw boodschap doet verstaan; 

       Heer, wil met Uw genade. Uw kind`ren overladen,  

       opdat wij veilig tot U gaan. 

 

      Gij zijt de Weg en Waarheid, schenk ons in volle  klaarheid 

      Uw woord als daag`lijks brood. 

      Geef ons Uw licht en leven, leer ons aan ieder geven 

      Uw grote liefde tot de dood. 
 

 


