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De Goede Herder – 7 augustus 2022 

19e zondag door het jaar C 

Voorganger – pastoor Jaap van der Bie 

Zang – Dames- en Herenkoor – o.l.v. Ans Bulles - orgel: Thijs van der Hulst 

Misgezangen – Kloostermis van F.Hendrichs 

__________________________________________ 

 

Openingszang –  Zingt van de Vader die in den beginne -  381 

 

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 – Heer, ontferm U -  

 

Heer ontferm U over ons.  

Christus ontferm U over ons 

Heer ontferm U over ons 
 

Lofzang – gezongen of gesproken 

 

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 
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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. 
 

Gebed 

 

Eerste lezing – Wijsheid18, 6 - 9 

 

Antwoordpsalm – -  Koorzang – Als gij naar de woorden luistert  
 

Als gij naar de woorden luistert, die hier tot u zijn gezegd, 

zullen zij een licht ontsteken, wijzen zij de goede weg. 

 

Als gij naar de woorden luistert, die van mij geschreven staan, 

zullen zij van vrede spreken, die er schuilgaat in mijn naam. 

 

Als gij naar de woorden luistert, ze van harte wilt verstaan, 

zullen zij de Vader tonen, zult gij niet verloren gaan. 

 

Als gij naar de woorden luistert, brengt de dood niet langer vrees, 

Wordt gij tot Gods Zoon herboren, ademt gij zijn levensgeest. 
 

Tweede lezing – Hebreeën 11, 1 – 2.8- tot 12 of 19) 

 

Acclamatie voor Evangelie – Halleluja,  

 

Gezegend de Koning die komt in de Naam des Heren!  

Vrede in de hemel en eer in den hoge 

 

Evangelie – Lucas 12, 32 – 48  )of 35 – 40) 

 

Acclamatie na het evangelie – Heer, wij hoorden Uw woord  
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Overdenking – stilte/orgel 

 

Geloofsbelijdenis – gesproken 

 

Acclamatie op de voorbeden –  Heer onze God -  361 

 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 

 

Bereiding gaven en collecte –  

 

Lied – Een mens te zijn op aarde -  433 
 

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. 

 
 

Prefatie/Dankgebed –  

 

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 –  Redder van de wereld, bevrijd ons - 307 

 

Door Hem en met Hem -  gesproken 

 

 Onze Vader  -  gezongen 
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Pr. Verlos ons Heer .. 

 

 
 

 Vredeswens /  Breking van het  brood  

 

 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: In the Lord I`ll be ever thankfull 

 

 In the Lord I`ll be ever thankful, in the Lord I`ll rejoice! Look to God, do not  

 be  afraid. Lift up your voices, the Lord is near Lift up voor voices,  

 the Lord is near 

 

 Mededelingen /   Zegen – gesproken 

 

  Slotzang – Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht -  538 


