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De Goede Herder – 19 juni 2022 

Sacramentsdag – jaar C 

Voorganger – pastoor Broeders 

Zang – Dames- en Herenkoor -  orgel: António Pedrosa  

Misgezangen – Messe brève van Gounod 

 

Tijdens deze viering worden de jubilarissen van het DHK gehuldigd. 

 
Openingszang –  De vreugde voert ons naar dit huis 

 

 
 

2. Dit huis van hout en steen dat lang de stormen heeft doorstaan, 

Waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan. 
 

6. Vervul ons met een nieuw verstaan van ’t Woord, waarin Gij spreekt, 

en reik ons zelf als leeftocht aan het Brood dat Gij ons breekt. 
 

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. 

 

Koor: - Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U. 
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Lofzang / Gloria 

 

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 .  
 

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 – Genesis 14, 18 - 20 

 

Antwoordpsalm – Ervaart het, ziet -  Ps. 34 

 

Tweede lezing – 1 Korintiërs 11, 23 - 26 

 

Acclamatie voor Evangelie – Halleluja  

 

 
 

Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt de Heer. Als iemand 

van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. 
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Evangelie – Lucas 9, 11b - 17 

 

Acclamatie na het evangelie – Heer, wij hoorden uw woord 

 

 
 

Overdenking - orgelspel 

 

Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God - gesproken 

 

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.  
 

 

Acclamatie op de voorbeden –  Heer, ontferm U 
 

 
 

  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. 
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Bereiding gaven en collecte – Het brood in de aarde gevonden -  457 

 

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 –  734 

 

Acclamatie –  Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood -  306 

 

Door Hem en met Hem 
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  Onze Vader  -  

 

  
 

 Pr. Verlos ons Heer,  ….. 

 

   
  

  Vredeswens 

 

  Breking van het  brood – Agnus Dei  

  

   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.  
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   Communiezang  -  Ave Verum van Elgar 

 

   Ave verum corpus, natum ex Maria Virgine, vere passum, immolatum 

   in cruce pro homine, (2x) 

   cujus latus perforatum vero fluxit sanguine, esto nobis praegustatum  

   mortis in examine. (2x) 

   O clemens, O pie, o dulcis Jesu, Fili Mariae. 

 

  Gegroet waarachtig lichaam, geboren uit de Maagd Maria 

  dat werkelijk heeft geleden en voor de mens geofferd is aan het kruis. 

  Uit wiens doorboorde zijde waarlijk bloed vloeide. 

  Wees voor ons een voorspraak tijdens de beproeving van de dood. 

  O goedertierene, O tedere, O zoete Jezus, Zoon van Maria 
 

 

  Mededelingen  

 

  Zegen – gesproken 

 

  Slotzang –  Ga met God 

 

  A.  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.  

 

A. 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.  

 

  Koor -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.  

 

A. 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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António neemt afscheid 


	Acclamatie op de voorbeden –  Heer, ontferm U

