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Openingslied 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 

Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 

Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht. 

Heeft Hij ons licht aangeheven. 

 

Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren. 

Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen. 

Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 

Wij zijn in Jezus herboren. 

 

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 

En zo voortaan eren Gods heilige Naam. 

En Hem in waarheid aanbidden. 

 

 

Kruisteken, zegenwens en openingswoord 

  

God roept ons, bij name. Hij kent en peilt de diepte van ons hart. 

Hij draagt ons en schenkt leven, en wel in overvloed. 

Vandaag is het zondag van de Goede Herder. 

Roepingenzondag. 

Laten wij luisteren naar die stem  

en gemeenschap vormen met Hem die ons leidt   

naar de volheid van het leven. 

Vertrouwen wij ons toe aan zijn barmhartigheid om samen goed deze Eucharistie te kunnen 

vieren. 

 

Kyrie (ZJ 1f) 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

Heer Jezus, aan armen en kleinen, bedroefden en zondaars, 

Brengt Gij woorden van hoop en troost, 

wij vragen U, ontferm U over ons. 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

Christus, die het geknakte riet niet breekt, 

en de kwijnende vlaspit niet dooft, 

wij bidden U, ontferm U over ons. 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

Heer Jezus, wees onze Herder en Gids, 

toon ons de weg naar de Vader, 

wij smeken U, ontferm u over ons. 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 



Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

 

Gloria (ZJ 42) 

Ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde voor alle mensen, 

voor alle mensen van goede wil. 

Wij loven U, belijden, aanbidden U, 

Brengen U dank want groot is uw heerlijkheid. 

Heer God, Koning van het heelal, 

Heer, onze God, onze Vader almachtig. 
O ééngeboren Zoon, Jezus Christus, 

Lam van God voor de zonden van de wereld; 

Zoon van de Vader, ontferm U over ons. 

Zoon van de Vader, ontferm U over ons. 

Gij immers draagt de zonden van de wereld, 

neem dan onze gebeden ter harte. 
Gij aan de rechterhand van de Vader, 

Neem ons ter harte, ontferm U over ons. 

Want Gij alleen zijt de Heilige, de Heer, 

Gij zijt alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. 

Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest, 

in alle eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 

Openingsgebed 

 

Almachtige eeuwige God, 

leid ons binnen in de gemeenschap waar uw vreugde heerst. 

Laat de kleine kudde tot bij de herder komen, 

die met inzet van zijn leven is voorop gegaan: 

Jezus Christus, onze Heer, 

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. 

 

 

Lezing (Handelingen 2, 14a.36-41) 

Uit de Handelingen der Apostelen 

 



Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren  

en verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten:  

"Voor heel het huis van Israël moet onomstotelijk vaststaan,  

dat God die Jezus die gij gekruisigd hebt,  

tot Heer en Christus heeft gemaakt." 

Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen  

en zeiden tot Petrus en de overige apostelen:  

"Wat moeten we doen, mannen, broeders" 

Petrus gaf hun ten antwoord:  

"Bekeert u  

en ieder van u late zich dopen  

in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden.  

Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen.  

Want die belofte geldt u,  

uw kinderen en alle mensen, waar dan ook,  

zovelen de Heer onze God zal roepen." 

Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af,  

en hij vermaande hen:  

"Redt u uit dit ontaarde geslacht." 

Die zijn woord aannamen lieten zich dopen,  

zodat op die dag 

ongeveer drieduizend mensen zich aansloten. 

Antwoordpsalm (psalm 23) 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 

 

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. 

 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 

 

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. 

Uw stok en uw herdersstaf 

geven mij moed en vertrouwen. 

 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 

 

Gij nodigt mij aan uw tafel 

tot ergernis van mijn bestrijders. 



Met olie zalft Gij mijn hoofd, 

mijn beker is overvol. 

 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 

 

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, 

elke dag van mijn leven. 

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn 

voor alle komende tijden. 

 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 

 

 Lezing (1 Petrus 2,20b-25) 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 

 

  

Dierbaren, 

Geduldig verdragen wat gij te lijden hebt  

om uw goede daden,  

dat is het wat God behaagt.  

Het is ook uw roeping,  

want Christus heeft voor u geleden  

en u een voorbeeld nagelaten;  

gij moet in zijn voetstappen treden.  

Hij heeft geen zonde gedaan  

en in zijn mond is geen bedrog gevonden.  

Als Hij gescholden werd,  

schold Hij niet terug.  

Als men Hem leed aandeed,  

uitte Hij geen dreigementen.  

Hij liet zijn zaak over  

aan Hem die rechtvaardig oordeelt.  

In zijn eigen lichaam  

heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen,  

opdat wij aan de zonden zouden afsterven  

en gaan leven voor gerechtigheid.  



Door zijn striemen zijt gij genezen.  

Want gij waart verdwaald als schapen,  

maar nu zijt ge bekeerd  

tot de herder en behoeder van uw zielen. 

Alleluia (ZJ 4e) 

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. 

Ik ben de Goede Herder. Ik ken mijn schapen, en de mijnen kennen Mij. 

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. 

 

Evangelie (Johannes 10,1-10) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

 

  

In die tijd zei Jezus:  

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  

Wie niet door de deur,  

maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat,  

hij is een dief en een rover.  

Maar wie door de deur binnengaat,  

is de herder van de schapen.  

Hem doet de deurwachter open.  

De schapen luisteren naar zijn stem;  

hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.  

En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht,  

trekt hij voor hen uit,  

terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen.  

Een vreemde echter zullen ze niet volgen;  

integendeel, zij zullen van hem wegvluchten,  

omdat ze de stem van vreemden niet kennen." 



Deze gelijkenis vertelde Jezus hun,  

maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.  

Een andere keer zei Jezus tot hen:  

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  

Ik ben de deur van de schapen.  

Allen die voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers,  

maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.  

lk ben de deur.  

Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered;  

hij zal in- en uitgaan en weide vinden.  

De dief komt alleen maar om te stelen,  

te slachten en te vernietigen.  

lk ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten,  

en wel in overvloed. 

Alleluia (ZJ 4e) 

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. 

 

Homilie 

Credo 

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, 

en geboren uit de Maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

gekruisigd is, gestorven en begraven; 

die neergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden; 

die opgevaren is ten hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, zijn 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 vergiffenis van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; 

het eeuwig leven. 

Amen. 

 
 
 
 



Voorbede  

Pr. Heer, Vader voor velen, 

zelfs uw Zoon hebt Gij ons gegeven. 

Daarom durven wij U bidden: 

 

L Voor mensen, mannen en vrouwen, 

die de stem van de Heer horen 

en zich beschikbaar willen stellen, 

onvoorwaardelijk, voor het geluk van velen. 

Voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. 

Laat ons bidden. 
 

L Voor ouders en opvoeders: 

dat zij ook en zeker in deze crisistijd de stem van de Heer horen 

en hun kinderen begeleiden 

op de wegen van vertrouwen, geloof, hoop en liefde. 

Laat ons bidden. 
 

L Voor zorgers en verzorgers: 

dat zij de stem van de Heer horen 

en de zwakken, die hun zijn toevertrouwd, 

veiligheid, geborgenheid en zekerheid geven… 

Laat ons bidden. 
 

L Voor zwakken en eenzamen: 

dat zij de stem van de Heer horen 

en zich openstellen voor anderen, 

die met hen pijn en verdriet willen delen en draaglijk maken… 

Laat ons bidden. 
 

L Voor al onze dierbare overledenen, 

 voor hen die ten gevolge van het corona-virus zijn gestorven, 

 voor een overleden vader wiens sterfdag wij in deze eucharistie gedenken, 

dat zij allen bij de Heer een open deur vinden… 

Laat ons bidden. 

 

Pr. Heer, Vader voor velen, 

Gij hebt ons Jezus gegeven, 

de herder, die waakt en begeleidt. 

Wij bidden U: 

luister naar onze bede 



en geef ons moed en inspiratie 

om dat, waarnaar wij intens uitzien, 

ook werkelijkheid te zien worden, 

hier en in de eeuwen der eeuwen. 

 
Bereiding van de gaven (orgelspel) 

Gebed over de gaven 

Heer, 

in deze gaven gedenken wij uw Zoon, de Goede Herder, 

die voor ons zijn leven heeft gegeven. 

Laat Hij ons voorgaan in deze eucharistie 

en ons voeren naar de bronnen van het eeuwig leven. 

Hij die met U leeft in eeuwigheid. 

 

Prefatie (Pasen IV) 

De Heer zij met U.  
En met uw geest.  
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en genezing te vinden zullen wij uw 

Naam verkondigen, al onze dagen, maar vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, 

Christus, is voor ons geslacht. Wat oud was, is teniet gedaan; wat neerlag is tot nieuw leven 

opgericht: in Christus is ons leven geheel en al hersteld. Vreugde om het paasfeest vervult ons, 

mensen die op aarde wonen; vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en krachten die U 

loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: 

HEILIG   (ZJ 42)  
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 (V) 
 
Onze Vader 
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. 
 
Vredesgebed 
 
Lam Gods  (ZJ 42)  
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, geef ons uw vrede. 
 
Communie 
 
Communielied (ZJ 405) 
Christus is verrezen, naar ’t water van het leven,  
gaat uit uw Herder tegemoet,  
ziet en smaakt zijn overvloed. Alleluia.  
Christus is verrezen, alleluia, alleluia.  
  
Herder van de schapen, noem ons bij onze namen.  
Uw kudde heeft uw stem gehoord,  
roep ons samen rond uw woord.  
Alleluia. Christus is verrezen, alleluia, alleluia. 
 
Gij die vreest en twijfelt, herkent uw Heer en Heiland, 
Die in de avond breekt het brood,  
En voor u de Schrift ontsloot. Alleluia. 
Alleluia. Christus is verrezen, alleluia, alleluia. 
 
Zalig die gelovend hun God herkennen mogen! 
Betast de wonden van de Heer, 
Knielt in deemoed voor Hem neer, Alleluia. 
Alleluia. Christus is verrezen, alleluia, alleluia. 
 
Meditatie 

Ik heb je mijn Zoon gegeven – zegt God –  

opdat je Mij zou leren kennen en liefhebben,  

en opdat je leven zou vinden in overvloed.  

Durf te geloven in zijn nabijheid, reddend en bevrijdend.  

Vertrouw je aan Hem toe en probeer te worden zoals Hij:  

Goede Herder, één en al liefde en vrede.  

Dan zal je vreugde vinden en gelukkig worden.  

En niemand zal je dat geluk ooit nog kunnen afnemen,  



omdat het verankerd zit in het diepste van je hart,  

waar jij en Ik één zijn  

en waar mijn vreugde jouw vreugde wordt.  

 

Slotgebed 

Heer, 

als een herder trekt Gij voor ons uit. 

Ieder van ons kent Gij bij naam. 

Gij spreekt ons toe 

en voedt ons met uw lichaam en bloed. 

Wij vragen dat wij niet verdwalen of verloren gaan, 

maar U volgen en luisteren naar uw stem. 

Want Gij alleen zijt onze Redder, 

Christus, onze Heer. 

 
Maria-antifoon (ZJ 65) 
 

Koningin des hemels, verheug u, alleluja. 

Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja, 

Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja, 

Bid God voor ons, alleluia. 

 

 

 

 

Zegen en zending (ZJ 24b) 
Gaat nu in vrede heen, alleluia, alleluia. 
Wij danken God, alleluia, alleluia. 


