Parochiedag de Goede Herder
3 juli 2022

m.m.v Tienerkoor, JongerenMiddenkoor en Dames- en
Herenkoor
Voorganger: Pastoor Broeders

Openingslied Open the eyes of my heart Lord
Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You, I want to see You! (3x)
To see You high and lifted up
Shinin' in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy (2x)
Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You, I want to see You (2x)
To see You high and lifted up
Shinin' in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy (2x)
Holy, holy, holy, holy, holy, holy
holy, holy, holy, I want to see you
Opening door de pastoor
Heer ontferm U
Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons
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Eer aan God
Eer aan God in den hoge
en vrede aan de mensen die hij lief heeft,
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.
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.
Openingsgebed door de pastoor
Eerste Lezing Uit de Profeet Jesaja
Verheug u met Jeruzalem, en juich over haar, allen die haar
liefhebben! Neem deel aan haar vreugde, allen die over haar
treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten
vol troost, en u vol genot laven aan haar zo rijke boezem. Want
zo spreekt de Heer: “Als een rivier leid Ik de vrede naar haar
toe, en als een onstuimige stroom de schatten der volken. Gij
zult gezoogd worden, gedragen op de arm, vertroeteld op de
schoot! “Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u
troosten: Jeruzalem zelf zal uw troost zijn.
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Wanneer gij dat ziet zal uw hart zich verheugen, uw beenderen
zullen bloeien als het jonge groen, en de dienaren des Heren
zullen zijn macht ervaren !"
Woord van de Heer
A: Wij danken God
Tussenzang Heel de aarde jubelt en juicht

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
in aller eeuwen eeuwigheid. refr.
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Tweede Lezing Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan
de Galaten
Broeders en zusters, God beware mij ervoor op iets anders te
roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,
waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld.
Besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent
niets. Het gaat er alleen om een nieuwe schepping te zijn !
Vrede en barmhartigheid kome over allen die naar dit beginsel
willen leven, en over heel het volk Gods! Laat voortaan
niemand mij lastig vallen want ik draag de merktekenen van
Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze
Heer Jezus Christus zij met u. Amen.
Woord van de Heer
A: Wij danken God
Alleluja uit Congo
Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja
Alleluja
Evangelielezing uit het evangelie volgens Lucas
In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en zond
hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen
waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen:
“De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom
de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.
Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven.
Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet
niemand onderweg.
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In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn:
Vrede aan dit huis! “Woont daar een vredelievend mens dan
zal uw vrede op hem rusten; zo niet dan zal hij op u terugkeren.
Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de
arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het
andere; in elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt
tot hen: Het Rijk Gods is u nabij. In elke stad waar ge
binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten
en zegt: Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft
schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel: Het Rijk Gods is
nabij. “Ik zeg u: die dag zal het voor de mensen van Sodom
draaglijker zijn dan voor die stad." De tweeënzeventig keerden
vol blijdschap terug en zeiden: “Heer, zelfs de duivels
onderwerpen zich aan ons door uw naam." Hij zeide tot hen:
“Ik zag de satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik
heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te
heersen over heel de kracht van de vijand; en niets zal u
kunnen schaden. Toch moet ge u niet verheugen over het feit
dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat
uw namen staan opgetekend in de hemel". Woord van de Heer
Wij danken God
Acclamatie bij het Evangelie

Overweging door de pastoor
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Lied na de overweging In the Lord I’ll be ever thankful

Geloofsbelijdenis
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Voorbede
Acclamatie bij elke voorbede:

Gebedsintenties van de parochie
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Collectelied Samen de toekomst in
Na een lange reis bij het land gekomen
waar naartoe de Heer hen had gebracht,
gebood Mozes een twaalftal afgezanten
te verkennen wat er vóór hen lag.
Enkel twee van hen zagen melk en honing
en vruchten zo voedzaam en zo groot.
Maar de and’ren zagen immense muren,
een zekere weg naar de dood.
Als de toekomst niet meer lijkt op wat zij leek in het begin
vertrouw dan toch op de beloofde weg,
samen de toekomst in.
Toen de leerlingen Hem gekruisigd zagen,
bedroefd, aan’t eind van hun latijn,
hadden velen van hen de hoop verloren
dat Hij ooit weer onder hen zou zijn.
En toen twee van hen iemand tegenkwamen,
vertelden zij’t droevige verloop.
Pas toen Hij het brood brak en met hen deelde,
hervonden zij vreugde en hoop. refr.
Gebed over de Gaven door de pastoor
Eucharistisch gebed

we staan

P:De Heer is met u
A:En met uw geest
P:Verheft uw hart
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A:Wij zijn met ons hart bij de Heer
P:Brengen wij dank aan de heer onze God
A:Hij is onze dankbaarheid waardig
P: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen
aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij
U danken, altijd en overal. Gij hebt deze aarde geschapen met
al wat zij bevat; Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de
mens gemaakt naar uw beeld. Heel uw wonderlijke schepping
hebt Gij aan hem onderworpen: in uw Naam mag hij over
alles heersen en U altijd prijzen om het werk van uw handen,
door Christus onze Heer. Daarom, met alle engelen en
heiligen, loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde:
Heilig
Heilig, Heilig, Heilg, de God der hemelse machten
Vol zijn hemel en aarde, van uw leerlijkheid
Hossana in den Hoge
Gezegend Hij die komt in de naam des heren
Hosanne in den Hoge.
P: Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd
zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen zijt
Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze
tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals
eens op de weg naar Emmaus ontsluit Hij nu voor ons de
Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest
dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden
komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de
avond voor zijn lijden nam Hij onze de maaltijd brood en sprak
tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn
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leerlingen terwijl Hij zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het
dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot
vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Gezongen consecratieacclamatie

P: Oneindig goede Vader, wie vieren de gedachtenis van onze
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw
leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met
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genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor
ons, Vader, de weg naar U, geopend en begaanbaar zij. God
van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde,
de Geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde.
Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij
vertrouwvol en met vreugde onze wegen gaan, toenemend in
geloof, vervuld van hoop en aanstekelijk door onze liefde,
verbonden met heel het volk van God, met de diakens en de
priesters, met onze bisschop Johannes en onze paus
Franciscus
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de
vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd en over alle
gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng
hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten
einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor
velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met
Maria, de Maagd en Moeder Gods, met de heilige Jozef, haar
bruidegom, met de heilige Petrus en Paulus, met alle andere
apostelen en martelaren, en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus
Christus, onze Heer.
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Onze Vader

(gezongen)
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

P:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig
vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw
barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl
wij uitzien naar de zalige vervulling van onze
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hoop, de komst van onze Verlosser Jezus
Christus.
Allen:

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Vredeswens
Lied bij de Vredeswens De Vrede komt
De vrede komt op zachte voeten.
De vrede komt met witte vlaggen.
Met open handen komt de vrede,
komt de vrede, de vrede komt.
Lam Gods
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Ontferm U over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Ontferm U over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Geef ons de vrede
Communie
Communielied Eet mijn Brood
Eet mijn brood, leef van Mij
Eet van Mij en je zal leven
Hier mijn Lichaam, mijn ziel en mijn Bloed.
Eet van Mij, opdat jullie leven.
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Communielied Take o Take
Take o take me as I am.
Summon out who I shall be.
Set your Seal upon my heart and live in me.
Lied na de communie Ik zal niet rusten
Ik zal in mijn huis niet wonen,
ik zal op mijn bed niet slapen,
ik zal mijn ogen niet dicht doen,
ik zal niet rusten, geen ogenblik,
voordat ik heb gevonden:
een plek waar Hij wonen kan,
een plaats om te rusten voor Hem
die God is, de enige ware.
Ik zal in mijn huis niet wonen,
ik zal mijn ogen niet dicht doen,
ik zal niet rusten, geen ogenblik,
ik mag versmachten van dorst,
tot ik gevonden heb:
een plek waar de doden leven
de plaats waar recht wordt gedaan
aan de verworpenen der aarde.
Gebed na de Communie door de pastoor
Mededelingen
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Zegen

we staan

Slotlied Het lied van de heilige Geest
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Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.
De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt
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