De Goede Herder – 17 juli 2022
16e zondag door het jaar C
Voorganger – pastoor Smith
Zang – Dames- en Herenkoor – o.l.v. Thijs Witteman - orgel: Eelko Brouwer
Misgezangen – Gregoriaans – mis VIII
__________________________________________
Openingszang – Hoort hoe God – 619 (couplet 1, 5, 12 en 13)
Woord van welkomBede om ontferming –

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.
Kyrie - Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.- 802
Lofzang / Gloria - 808
Gebed
Eerste lezing – Genesis 18, 1 - 10a
Antwoordpsalm – Uw woord is een lamp voor mijn voeten – Ps. 119 III
Tweede lezing – Kolossenzen 1, 24 - 28
Acclamatie voor Evangelie – Halleluja, niet van brood alleen - 254
Evangelie – Lucas 10, 38 - 42
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Acclamatie na het evangelie – Heer, wij hoorden Uw woord

Overdenking – stilte/orgel
Geloofsbelijdenis – Credo in unum Deum - 812
Acclamatie op de voorbeden – Heer onze God - 361
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons
Bereiding gaven en collecte –

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 - Wie in de schaduw Gods mag wonen - 489
Prefatie/Dankgebed – Sanctus - 814
Eucharistisch gebed – 729
Acclamatie – Redder van de wereld, bevrijd ons – 307
Door Hem en met Hem - gesproken
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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.

P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, ……
A.Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
Breking van het brood – Agnus Dei - 822
Communiezang – Koorzang: Brood op tafel

Brood op tafel, een hand gevuld met wat in het leven geen uitstel duldt:
De honger stillen iedere dag, gewoon wat een mens niet ontbreken mag.
Beker met wijn, een vredeswens, elkaar begroeten van mens tot mens:
Verbonden worden met iedereen want wie houdt het uit moederziel
alleen?
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Mededelingen
Zegen – gesproken
Slotzang – U kennen, uit en tot U leven (cpl 1, 2 en 7)

Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze tot in eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood.
O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
De weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis, Uw kerk die in de wereld is.
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