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IK BEN DE GOEDE HERDER
Ik ken de mijnen
en de mijnen kennen Mij
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OPENINGSRITUS

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM wordt u verzocht om NIET mee te
zingen met de liederen.

Openingspsalm: Halleluja, volkeren, looft de Heer
Halleluja, halleluja, halleluja.
Volkeren, looft de Heer,
bezingt Hem, heel de wereld.
Want machtig voor ons is zijn genade,
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.
Glorie aan de Vader almachtig,
aan zijn Zoon Jezus Christus, de Heer,
aan de Geest die ons bijstaat en helpt,
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Begroeting
Schuldbelijdenis:
Allen : 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.
Pr.
: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Allen : Amen.
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Heer, ontferm U
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Eer aan God (gebeden)
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

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing - Handelingen 4, 8-12
In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest: ‘Overheden van
het volk en oudsten! Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen
worden voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen waardoor
deze genezen is, dan zij het u allen en het gehele volk van Israël
bekend dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër die gij
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gekruisigd hebt maar die God uit de doden heeft doen opstaan, dat
door die Naam deze man hier gezond voor u staat. Hij is de steen die
door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht en toch tot hoeksteen
geworden is. Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en
geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin
wij gered moeten worden.’
Woord van de Heer - Wij danken God.
Psalm 118-1
Halleluja, halleluja, halleluja.
Looft de Heer, goedertieren is Hij;
tot in eeuwigheid is zijn genade.
Spreke het Israël uit:
tot in eeuwigheid is zijn genade.
De hand van de Heer toont zijn macht,
de hand van de Heer is geheven.
Mij wacht niet de dood, ik mag leven
en verhalen hoe handelt de Heer.
De steen die de bouwers verwierpen,
thans is hij tot hoeksteen geworden;
door de Heer kreeg dit zijn bestand:
het deed zich ons voor als een wonder.
Zie, deze dag schept de Heer,
laat ons hem vieren met vreugde.
O Heer, geef ons dan uw heil,
o Heer, geef dat wij het behalen.
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Tweede lezing - 1 Johannes 3, 1-2
Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij
worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld
begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend.
Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn
is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het
geopenbaard wordt wij aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij Hem
zullen zien zoals Hij is.
Woord van de Heer - Wij danken God.
Vers vóór het evangelie
(allen gaan staan indien mogelijk)
Halleluja.
Ik ben de goede Herder.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Halleluja.
Evangelie - Johannes 10, 11-18
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben de goede Herder. De
goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling,
die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf
aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze
en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen
hart voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de
mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik
geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet
uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar
mijn stem luisteren en het zal worden: één kudde, één herder. Hierom
heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer
terug te nemen. Niemand neemt Mij het af, maar Ik geef het uit
Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te
nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.’
Woord van de Heer - Wij danken God.
Acclamatie: Halleluja.
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Overweging
Geloofsbelijdenis: (gebeden)
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.
Voorbeden
Antw: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

DE EUCHARISTIE

Gereedmaken van de gaven
Offerande
Offerandelied: De aarde is vervuld
De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.
Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.
6

Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.
Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.
Gebed over de gaven
Prefatie
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.
Hij houdt nooit op zich geheel en al voor ons te geven, Hij spreekt
voor ons bij U ten beste, voor altijd. Zijn offer is volbracht, Hij sterft
niet meer, Hij is het Lam dat werd gedood en toch in leven blijft.
Vreugde om het passfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen,
vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten
die U loven, die U dit lied toezeggen zonder einde:
Heilig (gebeden)
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
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 Emmaüs ontsluit Hij nu
voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.
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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 onder 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.
Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt.
Oneindig goede Vader, wij 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 alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en
begaanbaar zij. God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest
van liefde, de Geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde.
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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
Willem en 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 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 uw apostelen en martelaren, en al de
anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en u prijzen
door Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Onze Vader
(allen gaan staan indien mogelijk)
Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus
ons gegeven heeft:
A. : 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.
Pr. : 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.
A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
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Vredeswens
Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’,
let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk;
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.
Gij die leeft in eeuwigheid.
A. : Amen
Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u.
A. : En met uw geest.
Pr. : Wenst elkaar de vrede.
Lam Gods:
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking
Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw?
Communielied: Brood zal Ik u geven
Brood zal ik u geven
dat uit de hemel daalt,
brood dat de Vader u geven zal,
dat de wereld vol leven haalt.
Geef ons dit brood altijd, uw woorden
zijn woorden van eeuwig leven;
wie anders zou het ons geven?
Ik ben brood voor leven,
wie Mij eet hongert nooit,
brood dat voor u uit de hemel komt
tot nieuw leven de wereld tooit.
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Mensen sleuren, sloven
voor de kost die kort beklijft,
werk voor het brood dat u brengen zal
een nieuw leven dat altijd blijft.
Gebed na de communie

SLOT VAN DE VIERING

Mededelingen
Zegen en wegzending
Slotlied: God roept de mens
God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs.’
Het volk van God was veertig jaar
-een mensenleven langop weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.
‘De mens leeft niet van brood alleen’,
zo hebben zij geleerd,
en ‘niet beproeven zult gij Hem
die het heelal beheert.’

11

Vereren moet gij slechts de Naam
des Heren: Hij die is
de wolk die voor u uit zal gaan,
licht in de duisternis.
Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
de nieuwe Mozes zijn.
Gezegend zijt Gij, Eeuwige,
die ons het leven geeft;
stem die al voor de eerste mens
belofte bent geweest.

Orgelspel: Festival March (Norman Warren 1934)

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus
bij de uitgang?
Hartelijk dank!!

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de
gastheer/vrouw?
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