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De Goede Herder – 25 september 2022 

26e zondag door het jaar C 

Voorganger – pastoor Broeders 

Zang – Dames- en Herenkoor – o.l.v. Ans Bulles - orgel: Jorge Silva 

Misgezangen – Paus Joannesmis van Jan Vermulst  

__________________________________________ 

 

Openingszang –  Dit huis gereinigd en versierd 

 

 
 

Woord van welkom  
 

Bede om ontferming – Heer, ontferm U -  

 

Heer ontferm U over ons. Christus ontferm U over ons,  

Heer ontferm U over ons 
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Lofzang  

 

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. 
 

Gebed 

 

Eerste lezing – Amos 5, 1a. 4 - 7 

  

Antwoordpsalm – Een loflied voor de Heer -  Ps.146 
 

Tweede lezing – 1 Timotheüs 6, 15 - 16 

 

Vers vóór het Evangelie – Halleluja, Uw woorden Heer - 257 

 

Evangelie – Lucas 16, 19 - 31 

 

Acclamatie na het evangelie – Heer, wij hoorden Uw woord  

 

 
 

Overdenking – stilte/orgel 

 

Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God -  273 
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Acclamatie op de voorbeden –  Bevrijdt en verlos mij door uw genade. Hoor mij 

aan en kom mij te hulp. – GVL blz. 255 

 

Bereiding gaven en collecte   

 

Lied – Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos -  644 

 

Voor mensen die naamloos, 

kwetsbaar en weerloos 

door het leven gaan, 

ontwaakt hier nieuw leven, 

wordt kracht gegeven: 

wij krijgen een naam. 

 

Voor mensen die roepend, 

tastend en zoekend 

door het leven gaan, 

verschijnt hier een teken, 

brood om te breken: 

wij kunnen bestaan. 

 

Voor mensen vragend, 

wachtend en wakend 

door het leven gaan 

weerklinken hier woorden 

God wil ons horen: 

wij worden verstaan. 

 

Voor mensen die hopend, 

Wankel gelovend 

Door het leven gaan:  

Herstelt God uit duister 

Adam in luister: 

Wij dragen zijn naam.  
 

Prefatie/Dankgebed  
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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 –  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood-  306 

 

Door Hem en met Hem –  

 

 
 

 Onze Vader  -  gesproken 

 

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. 



                                                                                                                                               

 5 

 

 Communiezang –  koorzang: Tafel der armen 

 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, onder de hete zon, op de akker, heeft 

Hij bestemd voor de tafel der armen. 

 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, dat wij elkaar verblijden en doen 

leven, brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.  

 

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? En die in weelde zwelgen 

en van niets weten, wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?  

 

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? Hij die alles zal zijn in allen, heeft 

ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 

 

 Mededelingen   

 

 Zegen – 344 eindigend met 

 

Zegene u de levende en almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 
 

 Slotzang – Deze wereld omgekeerd -  428 

1. 

De wijze woorden en het groot vertoon, 

de goede sier van goede werken, 

de ijdelheden op hun pauwentroon, 

de luchtkastelen van de sterken: 

al wat hoog staat aangeschreven 

zal Gods woord niet overleven; 

hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

beschaam de ogen van de sterken. 

2. 

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 



                                                                                                                                               

 6 

dat lachen zullen wij die wenen 

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft 

dat dorst en honger zijn verdreven- 

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn 

die geen vader was zal vader zijn 

mensen zullen and're mensen zijn 

de bierkaai wordt een stad van vrede 

3. 

Wie denken durft dat deze droom het houdt 

een vlam die kwijnt maaar nniet zal doven 

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt 

al komt de onderste steen boven: 

die zal kreunen onder zorgen 

die zal vechten in 't verborgen 

die zal waken tot de morgen dauwt- 

hij zal zijn ogen niet geloven. 

 


