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De Goede Herder – 30 oktober 2022 

31e zondag door het jaar C 

Voorganger – pastoor Broeders 

Zang – Dames- en Herenkoor – o.l.v. Ans Bulles - orgel: Nigel Hutson 

Misgezangen – Latijnse gezangen van Gelineau en Perosi 

__________________________________________ 

 

Openingszang – De Heer heeft mij gezien -  421 

 

Woord van welkom  
 

Bede 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. 
 

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U. 

 

Lofzang  

 

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 .  
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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 – Wijsheid 11, 23 – 12,2 

  

Antwoordpsalm – De Heer is voor wie hem aanroept nabij -  Ps. 145 II 
 

Tweede lezing – Thessalonicenzen 1, 11 – 2,2 

 

Vers vóór het Evangelie – Halleluja – refrein-246 

 

Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge stand moogt houden voor het 

aangezicht van de mensenzoon. 

 

Evangelie – Lucas 19, 1 – 1- 

 

Acclamatie na het evangelie –  Heer, wij hoorden Uw woord 

 

Heer, wij hoorden uw Woord en wij dragen het voort de wereld in. 

 

Overdenking – stilte/orgel 

 

Geloofsbelijdenis – Credo in unum Deum -  812 
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Acclamatie op de voorbede–  Heer, wees onze toevlucht 
 

 
 

Bereiding gaven en collecte   

 

Lied – Jezus die langs het water liep –  478 

 

 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 – 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 –  729 

 

 Acclamatie –  Als wij dan eten van dit brood -  304 

 

 

 Door Hem en met Hem – gesproken 

 

 Onze Vader  -  gesproken  

 

 Breking van het  brood – Agnus Dei  
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 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 Simon Lindley   

 

 Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et benedictus fructus ventris tui,  

 Jesus.  Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora mortis  

 nostrae, ora pro nobis peccatoribus Amen 

 

 Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u., en gezegend is  

 Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God,  

 bid voor ons, zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen. 

 

 

  Mededelingen   

 

  Zegen – 344 eindigend met 

 

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

 
 

 Slotzang – Looft de Heer alwat gemaakt is - 491 

 


