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De Goede Herder – 24 april 2022 

2e zondag van Pasen 

Voorganger – pastoor Broeders 

Zang – Dames- en Herenkoor -  orgel: António Pedrosa 

Misgezangen – Messe in C van Bruckner 

__________________________________________ 

 

Openingszang –  Christus die verrezen is -  411 (let op: 

                                                         Geen; broeders maar: mensen) 

Woord van welkom 

 

Bede om ontferming – Kyrie 

 

 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 

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

 

Lofzang / Gloria 
 

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 .  
 

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 – Handelingen 5, 12 - 16 

 

Antwoordpsalm – Halleluja – Looft de Heer -  Ps. 118 I 
 

Tweede lezing – Apokalyps 1, 9 – 11a . 12 – 13 . 17 -19 

 

Acclamatie voor Evangelie – Halleluja,  

 
Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge.  

Zalig zij die niet zien en toch geloven.   Halleluja 

 

Evangelie – Johannes 20, 19 - 31 

 

Acclamatie na het evangelie – U komt de lof toe -  265 

 

Overdenking - Orgelspel 

 

Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God -  Credo in unum Deum - 812 

 

Acclamatie op de voorbeden –  Kyrie, eleison 
 

 
 

Bereiding gaven en collecte –  Kondig het aan 

 

Kondig het aan: De Heer is verrezen, zeg aan de wereld dat Jezus leeft. 

Dit is de weg die Hij heeft gewezen; dit is de waarheid die Hij geeft; 

dit is het leven voor alle eeuwen!  

Alleluia! Christus leeft. 
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Zing nu een lied van vreugde en vrede, zing nu een lied van 

barmhartigheid. Alle verdriet en pijn zijn geleden, 

al wie verdrukt is wordt bevrijd.  

Laat aan wie treuren uw blijdschap weten. 

Alleluia! Christus leeft. 

 

Leef in uw hart met volle vertrouwen, Hoop op een toekomst  

voor iedereen, steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen, 

Vriendschap en goedheid om u heen. 

Liefde volstaat om een wereld op te bouwen. 

Alleluia! Christus leeft. 

 
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                          

 

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 –  Als wij dan eten van dit brood -  304 

 

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. 

 

Vredeswens    
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Breking van het  brood – Agnus Dei  
 

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

 
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.  

 
 

Communiezang – Koorzang – Hallelujah van G.F.  Händel 

 

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah, For the lord  

God omnipotent reigneth.The kingdom of this world; is become 

the kingdom of our Lord, and of His Christ and He shall reign for  

ever and ever, King of kings forever and ever hallelujah hallelujah 

and lord of lords forever and ever hallelujah hallelujah. And he  

shall reign, and he shall reign, and he shall reign. He shall reign,  

and he shall reign forever and ever, King of kings forever and ever 

and lord of lords hallelujah hallelujah, and he shall reign forever  

and ever. Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah Hallelujah 

 

Halleluja hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Want de Heer 

regeert, God almachtig Halleluja hallelujah hallelujah hallelujah  

Het Koninkrijk van deze wereld is geworden het Koninkrijk van  

onze Heer, en zijn Christus. Zij zullen voor eeuwig en altijd heersen. 

Koning van koningen voor altijd hallelujah hallelujah. En heer der  

heren, Koning der koningen en heer der heren. En hij zal regeren.  

Hij zal voor eeuwig en altijd heersen, Koning der koningen voor  

eeuwig en altijd. Halleluja hallelujah hallelujah hallelujah,Hallelujah 

 

Gebed  

  

Mededelingen  / Zegen -  gesproken 

 

Slotzang – De Heer is waarlijk opgestaan -  424 


	Acclamatie op de voorbeden –  Kyrie, eleison

