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 De Goede Herder  – 5 maart 2023 

      2e zondag in de veertigdagentijd 

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

      Misgezangen –  Paus Joannesmis van Vermulst 

      ----------------------------------------------------------------------- 
 

     Opening – Door de wereld gaat een woord -  431 
 

     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. 

 

     Bede om ontferming – Heer, ontferm U -  224 

 

     Heer, ontferm U, Christus, ontferm U, Heer, ontferm u 

 

     Gebed 

    

     Eerste lezing – Genesis 12, 1 – 4A 

 

     Tussenzang – Barmhartige Heer, genadige God -  Ps. 103 II 

 

     2e lezing – 2 Timoteüs 1, 8b - 10 
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     Acclamatie Evangelie – Looft de Heer, alle gij volken  

 

     Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord:  

     Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem. 

 

      Evangelielezing – Matteüs 17, 1 - 9 

 

      Acclamatie – Heer, wij hoorden Uw Woord 

 

      Heer, wij hoorden Uw woord en wij dragen het voort, de wereld in. 

              

      Overdenking – stilte 
 

      Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God -  273 

 

     Acclamatie op de voorbeden – Heer, wees onze toevlucht 
 

        
     

      Bereiding van de gaven - Attende Domine – 844 (Cpl 1 en 2) 
 

      Aanbieding van de  gaven: 

 

      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. 

 
      Dankgebed – Heilig, heilig -  294 
 

      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. 
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      Eucharistisch gebed – 731 

 

      Acclamatie – Redder van de wereld, bevrijd ons -  307 

 

      Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost  

      door Uw kruis en verrijzenis. 

 

      Onze Vader (Taizé) 

       

       
          

                  

        Pr. Verlos ns Heer, … 

 



                                                                                                                                               

 4 

        
            

       Vredeswens  

 

       Breking van het  brood – Lam Gods - 334 

      

       Communie –  orgelspel 
 

       Communiezang – Gij zijt voorbijgegaan – 451 

  

       Gebed  /    Mededelingen /   

 

       Zegen – 344 eindigend met  

 

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

 

        
     

       Slotlied – Gij zijt in glans verschenen -  450 


