16E ZONDAG DOOR HET JAAR – B

INTROITUS (Ps. 53, 6.7)

Ecce Deus adiuvat me,
et Dominus susceptor
est animae meae:
averte mala inimicis
meis, in veritate tua
disperde illos, protector
meus Domine.

Zie, God is mijn helper, de
Heer beschermt mijn
leven. Wend de rampen
op mijn vijanden af,
verdelg hen omwille van
uw trouw, Heer, mijn
Beschermer.

de vijandschap te vernietigen, namelijk de wet der
geboden met haar verordeningen. Hij heeft vrede
gesticht door in zijn persoon uit de twee één nieuwe
mens te scheppen, en die beiden in één lichaam met
God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de
vijandschap heeft gedood. En Hij is gekomen en Hij
heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart en
vrede aan hen die dichtbij waren. Want in Hem
hebben wij beiden in één Geest toegang tot de
Vader.
Woord van de Heer - Wij danken God.

ANTWOORDPSALM uit psalm 22 (23)

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit elke dag van
mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden. Keervers

In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus en
brachten Hem verslag uit over alles wat zij gedaan en
onderwezen hadden. Daarop sprak hij tot hen:
“Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om
alleen te zijn en rust daar wat uit.” Want wegens de
talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs
geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot
naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar
velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij
heenging; uit al de steden kwamen mensen te voet
daarheen en ze waren er nog eerder dan zij. Toen
Jezus aan land ging, zag Hij dan ook een grote
menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij
waren als schapen zonder herder, en Hij begon
uitvoerig te onderrichten.
Woord van de Heer – Wij danken God

TWEEDE LEZING

HOMILIE

Keervers: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

OPENINGSRITUS
Ordo Missae

Orde van Dienst

KYRIE

HEER ONTFERM U

GLORIA

EER AAN GOD

GEBED

Hemelse Vader, gij hebt uw eigen Zoon gezonden om
voor ons uit te gaan op onze levensweg. Wij bidden
U: laat ons Hem volgen in de kracht van uw Geest en
breng ons voor altijd samen in uw stad van vrede.
Door onze Heer Jezus christus, uw Zoon…
LITURGIE VAN HET WOORD
EERSTE LEZING

ge hebt er niet op gelet. Maar Ik let wel op u om al
uw misdaden - godsspraak van de Heer -. Zelf breng
Ik de overgebleven schapen bijeen uit alle landen
waarheen Ik ze heb verdreven. Ik breng ze terug naar
hun weiden, ze worden weer vruchtbaar en talrijk.
Dan stel Ik herders over hen aan, die hen werkelijk
weiden. Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn,
geen van hen wordt nog vermist - godsspraak van de
Heer -. Geloof Mij, de tijd komt - godsspraak van de
Heer - dat Ik een wettige afstammeling van David
doe opstaan; hij zal hen met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. In zijn
tijd wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig. En dit is de
naam die men hem geeft: de Heer, onze
gerechtigheid.
Woord van de Heer - Wij danken God.

(Jeremia 23, 1-6)

Wee de herders, door wie de schapen van mijn
kudde omkomen en verloren lopen - godsspraak
van de Heer -. Daarom zegt de Heer, Israëls God, tot
de herders die mijn volk weiden: door uw schuld zijn
mijn schapen verloren gelopen en uiteen gedreven;

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat
mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan
water, waar ik kan rusten, Hij geeft mij weer frisse
moed. Keervers
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille
van zijn Naam. Al voert mijn weg door donkere
kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Keervers

(Efesiërs 2, 13-18)

Broeders en zusters, Door het bloed van Christus zijt
gij echter, die eertijds veraf waart, in Christus Jezus
dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Hij die de
twee werelden één gemaakt heeft, en de
scheidingsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees

ALLELUJA

(Joh. 20, 27)

Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt
de Heer, en Ik ken ze en zij volgen Mij. Alleluia.
EVANGELIE

CREDO
VOORBEDEN

(Marcus 6, 30-34)

GELOOFSBELIJDENIS

EUCHARISTISCHE LITURGIE
OFFERTORIUM

(Ps. 18, 9-12)

Iustitiae Domini rectae,
laetificantes corda et
dulciora super mel et
favum: nam et servus
tuus custodiet ea.

De geboden van de Heer
zijn recht, een vreugde
voor het hart, en zoeter
dan honing en honingzeem; uw dienaar zal ze
dan ook onderhouden.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE
GEBED OVER DE GAVEN

God, Gij hebt de vele offers van het Oude Verbond
tot voltooiing gebracht in het ene en volmaakte
Offer. Aanvaard dit offer uit de handen van uw
gelovigen en heilig het, zoals de gaven van Abel, met
uw zegen: laat de offergaven die ieder heeft
gebracht om U te eren, voor allen heilzaam zijn.
Door Christus onze Heer.
PREFATIE (VII van de zondagen door het jaar)

Vere dignum et iustum
est, aequum et salutare,
nos tibi semper et
ubique gratias agere:
Domine, sancte Pater,
omnipotens aeterne
Deus: Quia sic mundum
misericorditer dilexisti,
ut ipsum nobis mitteres
Redemptorem, quem
absque peccato in
nostra voluisti
similitudine conversari,
ut amares in nobis quod
diligebas in Filio, cuius
oboedientia sumus ad
tua dona reparati, quae
per inoboedientiam

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.
Zozeer hebt Gij de wereld
liefgehad dat Gij ons een
Verlosser hebt gezonden,
in alles aan ons gelijk,
behalve in de zonde. Want
Gij wilt in ons beminnen
wat U welgevallig is in
uw Zoon: door zijn
gehoorzaamheid staan
wij weer open voor uw
gaven die wij verloren
hadden door de zonde

amiseramus peccando.
Unde et nos, Domine,
cum Angelis et Sanctis
universis tibi
confitemur, in
exsultatione dicentes:

van ongehoorzaamheid.
Daarom verkondigen,
met alle Engelen en
Heiligen, ook wij uw
heerlijkheid en zingen
vol vreugde:

SLOTRITEN

SANCTUS & BENEDICTUS

HEILIG,

Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dóminus Deus
Sábaoth. Pleni sunt caeli
et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.

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.

GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL
Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen
van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn
macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse
legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die
tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door
de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Benedictus qui venit in
nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING

EUCHARISTISCH GEBED
COMMUNIERITUS
PATER NOSTER

ONZE VADER

AGNUS DEI

LAM GODS

COMMUNIE
COMMUNIE-TEKST

(Ps. 111 (110), 4-5)

Vol goedheid en liefde toont zich de Heer: Hij liet ons
de gedachtenis na van zijn wonderen; voedsel gaf Hij
aan die Hem vereren.
GEBED NA DE COMMUNIE

Heer, wij vragen U: blijf in uw goedheid uw volk
nabij. Help ons afstand te doen van het oude om een
nieuw leven te leiden, nu Gij ons hebt ingewijd in uw
heilige mysteries. Door Christus onze Heer.

(Marcus 6, 30-34)

. . . Toen Jezus aan land ging, zag Hij dan ook een grote menigte.
Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen
zonder herder, en Hij begon uitvoerig te onderrichten.
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