Vertrouwen
Parochiedag de Goede Herder
13 november 2022

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

Openingslied Jesus Christ, You are my life
Jesus Christ You are my life. Alleluia, alleluia.
Jesus Christ You are my life. You are my life. Alleluia
Weg en waarheid, leven is Hij
Samen gaan wij de weg naar Hem
Wij bewegen, leven in Hem
Wij zijn in Hem voor eeuwig
ref.
He calls us tot he waters of life
He pours his love into our hearts
Jesus comes to us in our heart
Glory to God forever
ref.
In zijn eenheid neemt Hij ons op.
Hij maakt ons een in liefde.
Vol van blijdschap staan wij voor Hem,
zingen Hem toe in vreugde.
ref.
Opening door de pastoor
Heer ontferm U uit de Kloostermis
Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons
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Eer aan God uit de Kloostermis
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 Maleachi
Zie: de dag gaat komen, de dag die als een oven brandt. Al de
hoogmoedigen, alwie boosheid bedrijft, zij allen worden
stoppels, in brand gezet door de dag die gaat komen - zo
spreekt de Heer van de hemelmachten - zodat hij van hen geen
wortel, geen halm meer overlaat. Maar voor u, die mijn naam
vreest, gaat de zon van de gerechtigheid op, en met haar
vleugels brengt zij genezing.
Zo spreekt de Heer van de hemelmachten.
Woord van de Heer
A: Wij danken God
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Tussenzang Wees hier aanwezig (GVL 647)
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Dat ik U horen mag, met hart en ziel
(refrein:)
Wek uw kracht en kom ons bevrijden (2x)
Woord ons gegeven,
God in ons midden, toekomst van vrede,
wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
(refrein)
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen, terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
(refrein)
Dat wij U horen, dat wij U leven.
Mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
(refrein)
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag, met hart en ziel.
(refrein)
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Tweede Lezing Uit de tweede brief van de heilige apostel
Paulus aan de christenen van Tessalonica
Broeders en zusters, Hoe gij ons moet navolgen is u bekend; wij
hebben bij u geen werk geschuwd en niemands brood gegeten
zonder te betalen. Dag en nacht hebben wij gearbeid, met veel
inspanning en moeite om niemand van u tot last te zijn. Niet
dat wij er geen recht toe hebben maar wij wilden een
voorbeeld geven ter navolging. Ook toen wij bij u waren
hielden wij u telkens deze regel voor: als iemand niet wil
werken, zal hij ook niet eten. Wij hebben namelijk gehoord dat
sommigen bij u werkloos rondhangen en alle moeite schuwen,
maar wel zich met alles bemoeien. In de naam van de Heer
Jezus Christus gebieden en vermanen wij zulke mensen dat zij
regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen.
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 merkten sommigen op hoe de tempel daar prijkte
met zijn fraaie stenen en wijgeschenken. Toen zei Jezus: “Wat
ge daar ziet: er zal een tijd komen dat er geen steen op de
andere gelaten zal worden: alles zal verwoest worden." Ze
vroegen Hem nu: “Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?"
Maar Hij zei: “Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling
gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn Naam en
5

zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij. Loopt niet
achter hen aan. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten,
laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst
gebeuren maar het einde volgt niet terstond." Toen sprak Hij
tot hen: “Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk
tegen koninkrijk; er zullen hevige aardbevingen zijn, en
hongersnood en pest, nu hier dan daar, schrikwekkende dingen
en aan de hemel geweldige tekenen. Maar nog voor dit alles
geschiedt zullen zij u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u
overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor
koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam. Het
zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. “Welnu, prent
het u in dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven die geen van uw
tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. Ge zult
zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden
overgeleverd worden en sommigen van u zullen ze ter dood
doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam: geen haar van uw hoofd zal verloren
gaan. Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen."
Woord van de Heer
Wij danken God
Acclamatie bij het Evangelie
Heer, wij hoorden uw Woord
En wij dragen het voort, de wereld in.
Overweging door de pastoor
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Lied na de overweging In the Lord I’ll be ever thankful

Geloofsbelijdenis (GVL 273)
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven.
Amen.
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Voorbede
Acclamatie bij elke voorbede:
Dat er troost en licht zal zijn,
en Jij ons optilt uit de pijn,
Daar vertrouw ik op.
Gebedsintenties van de parochie
Collectelied De oversteek
Ik zit hier aan de waterkant, blote voeten in het water
Staar maar naar de overkant, en denk na over later
Wat is er toch aan de hand, hoe moet het nou met mij?
Ik voel me als los zand, en toch ben ik niet vrij..
Langzaam glij ik in de stroom, ben omgeven door de kilte
Ga naar ’t land waar ik van droom, schreeuwend in de stilte
Ik zwem maar, en ik zwem maar, de rivier en ik zijn een
maar ik voel niet het gevaar, van stroming om mij heen..
Ik zwem naar de overkant, van de rivier
Ik zoek wat ik niet vinden kan, in m’n eentje hier
Misschien zijn er wel meer als ik, die het water zo vertrouwen
dat ze dromen van een overkant om hun leven op te bouwen.
Ik kan mijn hoofd niet boven houden
in’t gevecht met de rivier
maar voel een hand die me wil behouden,
bleef ik dan toch in Jouw vizier?
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Ik ben nu aan de overkant, na een woeste zware tocht
Zie de oude waterkant, ik weet nu wat ik zocht.
Kijk toch eens naar mij, ik lach, ik huil, ik spring, ik ren
Ik voel me nu pas vrij, geworden wie ik ben..
Ik zwem…
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
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 uit de Kloostermis
Heilig, Heilig, Heilg, de God der hemelse machten
Vol zijn hemel en aarde, van uw leerlijkheid
Hossana in den Hoge
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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
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.
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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
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
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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
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 The Kingdom of God
The Kingdom of God is justice and peace
and joy, in the Holy Spirit
Come Lord, and open in us
The gates of your Kinddom.
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Lam Gods uit de Kloostermis
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.
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 Verlei uns Frieden
Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten
Es ist doch ja kein Andrer nicht
Der fůr uns könnte streiten
Denn du, unser Gott alleine.
Gebed na de Communie door de pastoor
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Mededelingen
Zegen (GVL 344)

we staan

A: Zegen ons en behoud ons, doe lichten over ons uw
Aangezicht, en wees ons genadig
Zegen ons en behoud ons, doe lichten over ons uw
Aangezicht, en geef ons vrede.
A: Amen, Amen, Amen
Slotlied Ga met God
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Blijf na de viering vooral even napraten met koffie, thee,
limonade en baksels!

Wil je op Kerstavond (24 december 19.00 uur) meezingen met
het Tienerkoor?
Stuur dan een mailtje naar Veroniqe de Vries:
Veronique_de_vries@hotmail.com
We plannen voor Kerst een aantal repetities.
Meedoen is geheel vrijblijvend!

Wil je de Nachtmis (24 december 23.00 uur) meezingen met
het JongerenMiddenkoor?
We repeteren vanaf 22 november elke dinsdagavond vanaf
20.00 uur voor deze viering.
Meedoen is geheel vrijblijvend. Na Kerst blijven mag natuurlijk
altijd, maar hoeft zeker niet!
Langslopen bij dirigenten Thijs of Veronique voor meer info
kan altijd!
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