De Goede Herder – 8 mei 2022
4e zondag van Pasen C
Voorganger – pastoor Broeders
Zang – Dames- en Herenkoor - orgel: Nigel Hutson
Misgezangen – Messe Brève van Gounod
__________________________________________
Openingszang – Zingt God de Heer – 562 (couplet 1, 3 en 4)
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 .
Gebed
Eerste lezing – Handelingen 13, 14.43 - 52
Antwoordpsalm – Treedt aan! Zegent de Heer! – Ps. 100 II
Tweede lezing – Apokalyps 7. 9.14b - 17
Acclamatie voor Evangelie – Halleluja, Ik ben de Goede Herder - 247
Evangelie – Johannes 10, 27 - 30
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Acclamatie na het evangelie – U komt de lof toe - 265
Overdenking - stilte
Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God - gesproken
Acclamatie op de voorbeden – Heer onze God - 361
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons
Bereiding gaven en collecte – Want mijn herder is de Heer – Ps. 23 III
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 – 743
Acclamatie – Redder van de wereld - 306
Door Hem en met Hem
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Onze Vader -

Pr.: Verlos ons Heer ….

Vredeswen
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: Ave Maria van Van der Meer
Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro
nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
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Mededelingen
Zegen – 344 eindigend met
Zegene u de levende en almachtige God, Vader , Zoon en Heilige Geest.

Slotzang – 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.
Allen

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.
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