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Vierde Paaszondag           24-25 april 2021 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

 

Aperitief:  Pastorale – Liesbeth List & Ramses Shaffy  (1969) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IJsrqyfFOSk 

 
Mijn hemel blauw met gouden harp, mijn wolkentorens, ijskristallen 

Kometen, manen en planeten, aah alles draait om mij 

En door de witte wolkenpoort tot diep onder de golven 

Boort mijn vuur, mijn liefde, zich in de aarde 

En bij het water speelt een kind 

En alle schelpen die het vindt gaan blinken als ik lach 

 

'k Hou van je warmte op mijn gezicht 

Ik hou van de koperen kleur van je licht 

Ik geef je water in mijn hand 

En schelpen uit het zoute zand 

Ik heb je lief, zo lief 

 

Ik scheur de rotsen met mijn stralen 

Verhoog de meren in de dalen en 

Onweersluchten doe ik vluchten, aah als de regen valt 

Verberg je ogen in een hand 

Voordat m'n glimlach ze verbrandt 

M'n vuur, m'n liefde, mijn gouden ogen 

't Is beter als je nog wat wacht 

Want even later komt de nacht en schijnt de koele maan 

 

De nacht is te koud, de maan te grijs 

Toe neem me toch mee naar je hemelpaleis 

Daar wil ik zijn alleen met jou 

En stralen in het hemelblauw 

Ik heb je lief, zo lief 

 

Als ik de aarde ga verwarmen, laat ik haar leven in m'n armen 

Van sterren weefde ik het verre, aah het noorderlicht 

Maar soms ben ik als kolkend lood 

Ik ben het leven en de dood 

In vuur, in liefde, in alle tijden 

M'n kind ik troost je, kijk omhoog  
Vandaag span ik mijn regenboog 

Die is alleen voor jou 

 

Nee nooit sta ik een seconde stil 

'k Wil liever branden neem me mee 

Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil 

Wanneer je vanavond gaat slapen in zee 

Geen leven dat ik niet begon 

En vliegen langs jouw hemelbaan 

Je kunt niet houden van de zon 

Ik wil niet meer bij jou vandaan 

Ik heb je lief, zo lief … 

In deze viering op 

roepingenzondag gaat het over 

‘pastores’, ‘herders’ die zich met 

hart en ziel inzetten, zich geven  

voor de kudde, voor de mensen  

aan hen toevertrouwd.  

 

In haar gedicht (zie p. 7-8) 

verwoordt Mieke Kerckhof het 

treffend en eigentijds. 

 

Het lied ‘Pastorale’ (what’s in a 

name…) uit 1969, geschreven 

door Lennaert Nijgh en 

Boudewijn de Groot en met 

zoveel hartstocht, onnavolgbaar 

vertolkt door Liesbeth List en 

Ramses Shaffy sluit daar 

naadloos bij aan. Vandaar … 

 

Zing maar mee: Ik heb je lief, 

zo lief … 

https://www.youtube.com/watch?v=IJsrqyfFOSk


2 
 

Intredelied: ZJ 776 Leven in overvloed (Carlos Desoete) 

 

Stem die ons roept, Vader die draagt,  
Rots van vertrouwen aan mensen gewaagd. 
Herder die hoedt, niemand verloren, 

ieder als beeld van uw liefde herboren. 
 
refrein: Woord van God is wat Hij doet: 

Hij geeft leven in overvloed. 
 

Mensen gegeven, getrouw aan elkaar, 
verbonden voorgoed in dat oude gebaar: 
brood om te worden, wijn om te delen, 

wij dragen uw kracht om de wereld te helen. refrein 
 

Handen geopend voor iedere nood, 
geloof zonder daden geleidt naar de dood. 
Geloven is doen wat de woorden beleden, 

geloven is werken voor recht en voor vrede. refrein 

 
Welkom 

 
Vandaag gedenken wij Jezus als de Goede Herder.  
Daarom is het ook Roepingenzondag,  

want een gelovige gemeenschap kan niet zonder mensen  
die als herders zorgen voor hun volk.  
Vaak bedoelen wij met ‘herders’ 

zij die leiding geven aan de geloofsgemeenschap 
en zij die voorgaan, 

maar ook wij allemaal zijn geroepen 
om voor mekaar zorg te dragen. 
Wij moeten elkaars herders zijn  

door elkaar in het geloof te ondersteunen en te bemoedigen. 
 

Gebed om Gods ontferming 

 
Voor elke keer dat ik geen goede herder was, 
niet zorgzaam genoeg,  

niet lief en geduldig  
voor wie bij mij zijn toevlucht zocht: 
Heer, ontferm U over ons. 

 
Voor elke keer dat ik niet op mijn stappen terugkeerde 

om wie vermoeid was op te halen  
en om te troosten wie verstrikt raakte in doornen van groot lijden: 
Christus, ontferm U over ons. 

 
Voor elke keer dat ik me veel te weinig aan de liefde heb gewaagd, 

het herderschap van wie mij liefhebben niet vertrouwde 
en te trots was om mijn vrienden om hulp te vragen: 
Heer, ontferm U over ons. 
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Eer aan God 

 
Eer aan God in de hoge,  
Schepper van hemel en aarde. 
Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, 
die ons bevrijdt. 

 
Vrede op aarde onder mensen 
die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 
tot een wereld zonder grenzen. 

 
Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 
voor alles wat in zijn schepping leeft. 

 
Eer aan God in de hoge, 
want Hij sluit een Verbond  

met de kleinen en de zwakken 
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven. 

 
Vrede op aarde aan alle mensen 
en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 
 

Moge Hij welbehagen vinden in ons, 
als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, 
onze Messias en onze Heer. Amen. 
 

Openingsgebed: 

 
God en Vader, 
in Jezus, herder en hoeder van mensen, 

bent U ons voorgegaan  
op de weg van het goede leven. 
Versterk onze vertrouwdheid met Hem, 

vervul ons met uw en zijn Geest, 
overtuig ons van het goede in elke mens  

die zich aangesproken voelt door uw stem, 
door uw woord van zorg en geborgenheid, 
door uw woord van liefde  

voor al wat teer is en klein. Amen. 
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Eerste lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand., 4, 8-12) 

 
8  Petrus werd vervuld van de heilige Geest  

en zei tegen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden:  
`Leiders van het volk en oudsten!  

9  Als wij vandaag naar aanleiding van een weldaad aan een zieke  
ondervraagd worden over de oorzaak van zijn redding,  
10  dan moet u allen en heel het volk Israël goed weten:  

door de naam van Jezus Christus de Nazoreeër,  
die u hebt gekruisigd, maar die God heeft opgewekt uit de doden,  

staat hij hier gezond voor u.  
11  Hij is de steen die door u, de bouwlieden,  
werd verworpen, maar de hoeksteen is geworden.  

12  Door niemand anders komt de redding,  
want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven  

waardoor wij ons kunnen laten redden.' 
 

Tussenzang: Psalm 118 (117) 1 en 8-9, 21-23, 26 en 28cd en 29 
 
refr.: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. 

 
Brengt dank aan de Heer, want Hij genadig, 

eindeloos is zijn erbarmen! 
 
Want beter is het te gaan tot de Heer, 

dan op een mens te vertrouwen; 
En beter is het te gaan tot de Heer, 

dan te vertrouwen op vorsten. 
 

Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord, 
dat Gij mij redding gebracht hebt. 
 

Het is de Heer, die dit heeft gedaan, 
een wonder voor onze ogen. 

 
Gezegend die komt met de Naam van de Heer; 
wij zegenen u uit het huis des Heren; 

 
Mijn God zijt Gij en ik dank U, 

mijn God, ik verkondig uw roem. 
 
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, 

eindeloos is zijn erbarmen. 
 

 

Tweede lezing: (1 Joh. 3, 1-2) 

 
Uit de eerste brief van de apostel Johannes 
 

Vrienden, 
1  Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!  

Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.  
De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend. 
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2  Geliefden, nu al zijn wij kinderen van God,  

en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen; maar wij weten dat,  
wanneer Hij zal verschijnen, wij aan Hem gelijk zullen zijn;  

want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 
 

 

Tussenzang: ZJ 713 God is de herder (Ps. 23) 

 

God is de Herder die waakt over mij,  
die mij geleidt naar de groenende weiden;  

God is mijn Herder, mij altijd nabij,  
om mij naar vredige waat’ren te leiden.  
 

refrein: Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem:  
God is mijn Herder, ‘k ben veilig bij Hem.  

 
Moet ik langs dreigend en donker ravijn,  
nooit zal ik listige vijanden vrezen.  

God zal mijn Hoeder, mijn veiligheid zijn,  
God zal een steun en een trooster mij wezen. refrein 

 
God is mijn gastheer, zijn Huis is mijn woon, 
Hij laat voor ’t oog van zijn vijand mij eten, 

heeft mij zijn lavende beker geboon: 
‘k ben als een vriend aan zijn tafel gezeten. refrein 

 
‘k Weet mij gelukkig in leven en dood, 
steeds hoop ik goedheid van God ’t ondervinden, 

en zoek ik rust in zijn veilige Schoot; 
‘k Zal bij mijn Herder steeds zaligheid vinden.  refrein 

 
 

Evangelie:  (Joh. 10, 11-18) 

 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 

 
Jezus sprak tot zijn leerlingen: 

11  Ik ben de goede herder.  
Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.  
12  Maar een huurling, geen echte herder dus,  

als die een wolf ziet komen,  
laat hij de schapen in de steek en gaat ervandoor  

- het zijn zijn eigen schapen niet! -  
en de wolf overvalt ze en drijft ze uiteen.  
13  Hij is immers een huurling  

en bekommert zich niet om de schapen.  
14  Ik ben de goede herder:  

Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij,  
15  zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken;  
Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen.  

16  Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof.  
Ook voor hen moet Ik een herder zijn:  

ze zullen luisteren naar mijn stem.  
Zo wordt het: één kudde met één herder.  
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17  Daarom heeft de Vader Mij lief,  

omdat Ik mijn leven geef,  
om het daarna weer terug te nemen.  

18  Niemand neemt het Mij af,  
Ik geef het uit eigen vrije wil.  

Daartoe immers heb Ik de macht,  
zowel om het te geven als om het terug te nemen.  
Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen'. 

 

Overwegingen: 
 
De vierde zondag in de paastijd wordt altijd gewijd aan het thema van Goede 

Herder en is ook steeds roepingenzondag. Is niet verwonderlijk daar het beeld 
van de Goede Herder alles te maken heeft met roepen en geroepen worden, 
kennen en gekend zijn, beminnen en bemind worden.  Ik neem jullie mee 

doorheen de lezingen om te bezinnen over onze eigen roeping als Christen.                                                                                                                                 
Petrus in de eerste lezing spreekt zijn geloof uit. Eerst heeft hij God verloochend 

maar hier zien we een krachtige verkondiging van zijn vertrouwen in Christus. 
Hij is onze redder uit alles wat ons bezwaard, uit onze pijn, uit onze twijfels . Het 
is de Heilige Geest die Petrus daartoe aanzet. Vanuit een vertrouwen durft hij 

nieuwe wegen te gaan. Laat mij toe hier iets te zeggen over mijn eigen roeping. 
Toen ik ontdekte dat ik een andere weg moest inslaan in mijn leven, weg uit het 

klooster, heb ik kracht ontvangen vanuit het vertrouwen dat God mij hierin zou 
leiden. Mijn moeder had mij geleerd te vertrouwen ondanks en in alle 
wederwaardigheden van het leven. Haar vertrouwen dat God je leidt als je dicht 

bij je hart blijft was geen verheven gedachte maar een ervaring die zij heeft 
doorgegeven aan haar kinderen. Dat was haar roeping. Naarmate de dag 

naderde van mijn vertrek uit de abdij ontving ik enorme kracht om te getuigen 
van die keuze.  

In de tweede lezing spreekt Johannes over de liefde van God voor de mens. Hij is 
als een Vader/moeder en wij zijn de kinderen die Hij bij name noemt. Jezus heeft 
ons deze relatie voorgeleefd. Bemind en bemind worden. Geliefd worden 

begint met een elkaar leren kennen. Wordt er niet gezegd van een verliefd paar: 
ze zijn in kennis. Hiervoor moet je naar elkaar luisteren, tijd doorbrengen samen, 

elkaar met het hart nabij zijn in het gewone. Kennen vol begrip en mededogen 
voor pijn en onvolkomenheden van de ander en vol vreugde om het goede van 
de ander. Zo ook is het met een christen. Willen we de liefde van God leren 

kennen dan moeten we hiervoor tijd nemen. Stil vallen Bij wijlen stil vallen, niets 
doen met open handen; in de natuur met aandacht kijken; in de medemens het 

goede zien en omarmen -al kunnen we dat niet letterlijk op vandaag. Die liefde 
wordt ons zomaar gegeven in Jezus. Hij die zijn leven geeft voor zijn schapen.                                                                                                                                            
In het evangelie nu zien we het beeld van de herder die zorgt voor de schapen.  

Een herder kent zijn schapen, leert ze kennen gaandeweg. En zij leren Hem 
kennen. Hij zoekt wat hen leven geeft, waar ze veilig zijn. Hij voelt zich 

verantwoordelijk voor hun welzijn. Wat kan dat voor ons hier en nu betekenen? 
“Voor wie ben ik er?” is het thema van roepingenzondag dit jaar. Wie is aan 
mijn zorgen toevertrouwd? Wij kennen wellicht echte herders en herderinnen in 

ons leven. Velen hebben ons al geleid met trouwe zorg en grote zelfopoffering: 
moeders en vaders thuis, een leraar op school, een verpleegster toen wij ziek 

waren, een echte vriend of vriendin op onze weg, zij die ons perspectief gaven 
om nieuwe stappen te zetten in het leven. We mogen hen dankbaar zijn. We 
worden echter ook op vandaag gevraagd zelf te herderen daar waar we bestaan. 

Herder zijn is niet zonder gevaar. Dat gevaar zou ik noemen ‘macht’. Als je 
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verantwoordelijk bent voor iemand kan je makkelijk vervallen in een verdoken 

machtsdrang, zoals de huurling! “Afspraken zijn afspraken, wetten zijn er om 
nageleefd te worden”…allemaal goedbedoeld maar gevaarlijk. Het gebeurt heel 

subtiel. Dan zijn we geen herder maar huurling die bekommerd is om de regels. 
De herder echter is bekommerd om het leven! 

“Geroepen zijn” door te dienen en zijn leven te geven zal dan ook vooral 
betekenen: genezen, wassen, verzorgen, troosten, verbinden, zoeken, luisteren, 
thuisbrengen, verlossen van vervreemding, van eenzaamheid, van benauwdheid, 

van manipulatie, van uitbuiting, van onrecht. “Herder zijn” betekent ook: de 
eenheid in de groep bevorderen. Jezus spreekt over een groepsverbondenheid 

waar elke persoon toch volledig wordt gerespecteerd. In Zijn kerkgemeenschap 
worden wij allen persoonlijk gekend, geroepen bij onze eigen naam door een 
bekende stem, die ons een eigen plaats geeft in de groep. De schaapsstal die de 

kerk is lijkt niet meer op deze van jaren geleden. Ze heeft een hele evolutie 
meegemaakt. Hoe veilig is ze? Vinden we als kerkmensen er nog onze plek? Is 

het niet onze opdracht vandaag meer aandacht te hebben om wat zich binnen 
het bouwsel afspeelt. Wij voelen ons inderdaad maar kerkmensen, als wij binnen 
onze geloofsgemeenschap, de vrijheid krijgen om onszelf te zijn. Ik las ergens 

dat de schaapsstal van Jezus geen detectiepoortje kent dat gaat piepen als er 
aan het schaapje een vlekje zit. Elke lid van de kerkgemeenschap is belangrijk, 

of je er al dan niet een speciale functie heeft.                                                                                                        
We bidden voor bijzondere roepingen en dat is goed. Wij moeten echter zelf  
een klimaat scheppen waar Gods liefde zichtbaar is, waar het geloof geleefd word 

en verkondigd, waar kwetsbaren een plek hebben, waar mensen gekend en 
bemind worden. Dan zijn we klaar om die roepingen te ontvangen. Laten we dus 

herderen om de kiem van roepingen goede bodem te geven. Amen. 
 

(Ann Vanraes) 

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

Roeping, geroepen worden en antwoorden.  
Het gaat over de werkelijkheid zien zoals die is, 
mensen zien zoals ze zijn, 

God zien zoals Hij is. 
Het gaat over kennen en gekend worden. 

 
Mag ik het anders uitdrukken? 

Eigenlijk gaat het over ‘in kennis zijn’, en je mag het gerust interpreteren in de 
betekenis die wij er gewoon dagdagelijks aan geven. 
‘In kennis zijn’, het gaat om het verlangen om elkaar vanuit een verwondering, 

vanuit een vreugde, beter te leren kennen omdat je je tot elkaar aangetrokken 
voelt.  

 
Zo gaat het van mens tot mens,  
zo gaat het ook van God tot mensen  

en van mensen naar God toe. 
Elkaar steeds beter leren kennen en stilletjesaan ontdekken en zien wie de ander 

echt is. 
 
Soms zegt men: ‘Liefde is blind’. 

Ik heb altijd al vragen gesteld bij deze uitspraak. Graag zou ik ze herschrijven 
tot: ‘Verliefdheid is blind, liefde is helderziend, helder-ziend.’ 
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Liefde is de ander heel goed kennen en van hem of haar houden zoals hij of zij 

is, niet zoals je zou willen dat die is.  
Het gaat dan om een leren graag zien voorbij de eigen droombeelden of idealen.  

En voor elkaar kiezen, dwars door alles heen.  
 

Zo is Gods liefde voor ons 
en ze wordt terecht vaak vergeleken met een herder die voor zijn schapen kiest  
en er desnoods zijn leven voor geeft. 

In Jezus kiest God voor zijn mensen en geeft er zijn leven voor. 
 

En hier komen we aan de kern van wat roeping is: 
zo geraakt worden door de Liefde van God 
dat je ook in jouw leven de eerste plaats wil geven aan die Liefde,  

en dat kan in verschillende vormen:  
in een relatie, als alleenstaande, in een levenskeuze als zuster, priester, 

Godgewijde of in een ander liefdesengagement waarin je je voor een ander of 
voor velen wil inzetten. 
 

Kiezen voor de liefde in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte 
en gezondheid, wij worden daartoe geroepen, elk van ons, elk op onze eigen 

wijze. Een goddelijke uitnodiging waarop we met veel vertrouwen mogen ingaan 
omdat Hij, de grote Herder, ons graag ziet en niets anders wil dan ons gelukkig 
maken … 

 
(Mieke Kerckhof, bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen) 

 

 

 
----------------- 
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De roeping van een christen ligt samengevat in die ene zin: 

'Ik ben de Goede Herder'. 
Dit woord moet je zeggen en moet je doen. 

Herder zijn is houden van allen die ons zijn toevertrouwd 
en dag in dag uit je leven voor hen geven. 

Tot een Kerk van herders zijn wij geroepen. 
  
Schaap zijn is onze bestemming niet,  

want schapen hoeven niets te doen, 
alleen te wachten tot een ander voor hen zal zorgen. 

Ze hoeven niet te denken, alleen maar over te nemen 
wat een ander hen heeft voorgedacht. 
Tot schapenkerk zijn we niet geroepen. 

  
Huurling zijn is onze bestemming niet. 

Want huurlingen willen wel iets voor een ander doen, 
zolang het niet te lastig wordt, 
zolang het hun eigen belang niet schaadt 

of ze hun leven niet hoeven te veranderen. 
Tot huurlingenkerk zijn we niet geroepen. 

  
Een Kerk van herders horen wij te zijn, 
vanuit die Ene die onze Herder is, 

en die ons zendt om zijn herderswerk voort te zetten 
en onvermoeibaar de zorg om mensen 

in beide handen te nemen. 
 
------------ 

 
Het beeld van de herder is uit onze samenleving verdwenen… 

Kudde en herder… 
Ze horen niet meer thuis in een landschap met industrie, 

autowegen… 
 
Toch zijn er ook vandaag mensen die elkaar kennen, 

bij elkaar horen, 
op elkaar zijn aangewezen, 

afgestemd zijn op elkanders stem, 
net zoals herder en kudde op elkaar zijn afgestemd. 
Toch zijn er ook vandaag nog mensen die herders en hoeders zijn voor elkaar… 

 
Maar ook de huurling is blijven leven, tot heel diep in mezelf. 

Die levenshouding van de huurling 
die koel zijn profijt berekent, 
zijn uren klopt en zijn uren telt. 

De huurling-in-mij zegt: 
“Het zijn mijn zaken niet, 

ik was mijn handen liever in onschuld dan ze vuil te maken.” 
De huurling die zich inzet tot op het ogenblik dat het gevaarlijk wordt 
of tot er niets meer te verdienen valt. 

De huurling die vlucht… 
 

Ook díe huurling is blijven leven, tot op vandaag… 
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Woorden van geloof: 

 
In God die ons kent van nabij,  
die ons wil omvormen tot zijn volk van gelovigen,  
in Hem willen wij ons geloof uitspreken. 

 
Ik geloof in God, 

Schepper van hemel en aarde, 
Vader van alle mensen. 
 

Ik geloof in Jezus Christus,  
die gekomen is  

om te bemoedigen en te genezen, 
om ons te bevrijden van alle onrecht, 
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen. 

 
Hij heeft zich gegeven voor de wereld. 

Hij is in ons midden de levende Heer. 
 
Ik geloof in Gods Geest, 

die werkzaam is  
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn. 

 
Ik geloof in de Kerk van Christus, 
die, uitgerust met de kracht van de Geest, 

gezonden is om de mensen te dienen. 
 

Ik geloof in de vergevende liefde van God, 
die de macht van de zonde zal breken 

in ons en in alle mensen. 
 
Ik geloof dat de mens zal leven 

van Gods leven voor altijd. Amen. 
 

Voorbeden:  
 
Ant.: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

 Looft God, alle volken, looft Hem die eeuwig leeft 

 
Pr.:  Jezus heeft gezegd: “Ik ben de Goede Herder.  

Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij”.  
Daarom mogen wij met vertrouwen tot Hem bidden. 

 
L.: Bidden we voor hen die een verzorgend beroep uitoefenen,  

die het beste van zichzelf ten dienste stellen  

van zieken, bejaarden of andere zorgbehoevenden.  
Dat zij in deze Covid-crisis niet worden overvraagd,  

dat hun werk nooit sleur en routine wordt  
en dat zij geïnteresseerd blijven in de persoon  
die aan hun zorgen is toevertrouwd. Laten wij bidden… 

 
Bidden we voor de goede buur, de verre vriend,  

voor al die onbetaalbare vrijwilligers  
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die altijd klaar staan om bij te springen als de nood zich aandient.  

Dat zij deugd mogen blijven beleven aan hun inzet  
en dat er niet van hen wordt geprofiteerd. Laten wij bidden… 

 
Bidden we voor de zovele medewerkers  

die, als nederige goede herders, altijd weer beschikbaar zijn  
om onze Kerkgemeenschap levendig te houden.  
Dat zij zich optrekken aan elkaar, dat zij weten dat wij hen dankbaar zijn, 

ook als dat niet altijd met zoveel woorden wordt gezegd.  
Laten wij bidden… 

 
Pr.: God, wij danken U voor uw nabijheid en uw grenzeloze Liefde. 

Geef dat wij daaraan beantwoorden met heel ons hart 

naar het voorbeeld van Jezus, onze Heer. Amen. 

 
Lied:  Jezus is de goede herder – Elly en Rikkert 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-3jhQM96HOA 
 

refrein: Jezus is de goede herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 
 

Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ‘t donker bent, 
denk dan eens al die schapen 

die de Heer bij name kent. refrein 
 

En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet. refrein 
 

 

Gebed over de gaven 

 
Goede God, 

omdat wij in het gebroken brood Jezus herkennen 
bieden wij U dit brood aan 
als teken van onze bereidheid 

om met anderen te delen. 
Wij bieden U ook deze wijn aan 

als teken van vreugde en dankbaarheid 
om Jezus die, als een Goede Herder,  
voor ons in de wereld kwam. Amen. 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-3jhQM96HOA
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Groot Dankgebed    
 
Wij danken U, heilige en sterke God. 

De wereld draagt U in uw hand en U waakt over alle mensen. 
U brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw Woord te horen  

en met toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon. 
Hij is de Weg die leidt naar U, Hij is de Waarheid, 
geen andere waarheid maakt ons vrij. 

Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. 
Wij danken U voor de liefde die U ons toedraagt in Jezus Christus. 

Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen en prijzen uw heerlijkheid: 
Heilig, heilig, heilig de Heer,… 
 

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. 
Altijd bent U met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, 

bent U 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. 

 
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. 

 
INSTELLINGSVERHAAL 

 
Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 

 
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening 
en wij verkondigen de liefde die U 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 herken 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. 

 
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen 

en vervul ons met uw liefde. 
Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed 
en maak nieuwe mensen van ons opdat wij op Jezus zouden lijken. 

 
Bescherm onze paus en onze bisschop, 

leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan 
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. 
 

Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; 
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, 

in hun vreugden en hun hoop, hen de weg tonen die naar uw liefde leidt. 
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Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters 
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, 

en over alle gestorvenen waarvan U 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 de 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. 

 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, 
Heer, onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, 

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Onze Vader  

 
Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus, 
dankzij wie wij mogen bidden: 
 Onze Vader,... 

 
Vader, Moeder van alle schepselen, onze Herder en Behoeder, 

wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn. 
Laat ons vreugde erin vinden 

als wij proberen te leven voor U, 
voor elkaar, voor al wat U ons hebt toevertrouwd. 
Dan zullen wij mogen uitzien  

naar de definitieve wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
 Want van U is het Koninkrijk... 

 

Vredeswens 

 
In de maatschappij en tussen de Kerken 
zijn er nog vele tegenstellingen. 

Jezus’ grote wens was 
dat alle mensen één zouden worden, 

als één kudde onder één herder. 
Moge die innige vredeswens van Jezus altijd met u zijn. 
En laat ons die vrede van harte aan elkaar doorgeven. 

 

Lam Gods 
 

Communie 
 

Lied(-ren):  ZJ 506 Mijn Herder zijt Gij.  
 
refrein: Mijn herder zijt Gij, o mijn Heer, aan niets ontbreekt het mij; 

ik vrees nu geen gevaren meer, Gij staat mij altijd bij. 
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In groene beemden voert Gij mij, waar Gij mij rusten doet. 
Aan frisse wat’ren laaft Gij mij, verkwikkend mijn gemoed. refrein 

 
Langs veil’ge paden leidt Gij mij, omwille van uw Naam. 

Langs donk’re krochten ga ik vrij, gerust want wij zijn saam. refrein 
 
Een avondmaal bereidt Gij mij voor ’t oog van wie mij haat. 

Met geurend’olie zalft Gij mij: mijn vreugd’ is zonder maat. refrein 
 

Uw zaal’ge zegen rust op mij en volgt mij overal. 
In ’t huis des Heren woon ik blij waar ‘k eeuwig zingen zal.  refrein 

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

 
Do not be afraid – Gorchum Choir/David Haas (Nederland zingt) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jbSKlDsuSFs 

 

Do not be afraid, do not be afraid 

for I have redeemed you. 

I have called you by your name; 

you are mine, you are mine. 

 

When you walk through the waters, 

I'll be with you. 

You will never sink beneath the waves. 

When the fire is burning all around you; 

you will never be consumed by the flames. 

 

Do not be afraid, do not be afraid 

for I have redeemed you. 

I have called you by your name; 

you are mine, you are mine. 

 

When the fear of loneliness is looming, 

then remember I am at your side. 

When you dwell in the exile of a stranger, 

remember you are precious in my eyes. 

 

Do not be afraid, do not be afraid 

for I have redeemed you. 

I have called you by your name; 

you are mine, you are mine. 

 

You are mine, o my child, 

I am your Father, 

and I love you, I love you 

I love you, I love you 

with a perfect love, a perfect love. 

 

Do not be afraid, do not be afraid 

for I have redeemed you. 

I have called you by your name; 

you are mine, you are mine. 

You are mine, you are mine.  

 

Wees niet bang, wees niet bang, 

want Ik zal je vrijkopen. 

Ik heb je bij je naam geroepen; 

je bent van Mij, je bent van Mij. 

 

Moet je door het water gaan 

ik ben bij je. 

Je zal nooit zinken in de golven. 

Moet je door het vuur gaan, 

de vlammen zullen je niet verteren. 

 

Wees niet bang, wees niet bang, 

want Ik zal je vrijkopen. 

Ik heb je bij je naam geroepen; 

je bent van Mij, je bent van Mij. 

 

Als de angst voor eenzaamheid dreigt, 

weet dan, Ik ben aan je zijde. 

Als je als vreemde wordt gezien 

weet dan dat je kostbaar bent voor Mij. 

 

Wees niet bang, wees niet bang, 

want Ik zal je vrijkopen. 

Ik heb je bij je naam geroepen; 

je bent van Mij, je bent van Mij. 

 

Je bent van Mij, mijn kind, 

Ik ben je Vader, 

en Ik heb je lief, Ik heb je lief 

Ik heb je lief, Ik heb je lief 

met een volmaakte liefde. 

 

Wees niet bang, wees niet bang, 

want Ik zal je vrijkopen. 

Ik heb je bij je naam geroepen; 

je bent van Mij, je bent van Mij. 

Je bent van Mij, je bent van Mij. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jbSKlDsuSFs
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Slotgebed: Roepingengebed 

 
Heer Jezus, 

Gij zijt de goede herder.  
Gij komt naar ons toe  
en roept ieder bij naam. 
Gij wilt dat wij léven  
en wel in overvloed. 

 
Draag zorg voor de kudde die Gij weidt. 

Open onze oren voor uw stem,  
neem onze angst weg om te antwoorden. 
 

Verdiep het vertrouwen van jonge partners 
om het met elkaar als gehuwden te wagen. 

 
Geef ons religieuzen en godgewijden, 

profeten voor vandaag.  
 
Beziel allen die zich inzetten voor uw Kerk 

met de vreugde van uw evangelie. 
 

Schenk ons de priesters en diakens  
die we nodig hebben. 
Vervul hen met uw Geest van hoop en sterkte. 

 
Beziel elk van ons  

die uw naam als christen draagt. 
Laat niet toe dat zorgen ons verlammen. 
Roep uw Kerk naar buiten 

zodat uw Woord van Liefde  
in heel uw schepping wordt gehoord. 

 
(+ Lode Aerts, bisschop van Brugge) 

 
Zegen en zending 
 

Dessertje:  
 

Ik ken je, zegt Jezus. 
Ik weet wat er in je hart leeft 

en wat je pijn en je vreugde is. 
Ik wil met je gaan naar onbekende horizonten 
en jouw Gids en Herder zijn. 

Maar Ik wil je ook vragen 
om zélf een herder te zijn voor anderen. 

Je moet daar geen held voor worden, 
geen superman of supervrouw. 
Blijf gewoon maar jezelf, het is goed zoals je bent. 

Durf in mijn voetsporen te treden 
en je leven breken en delen als brood en wijn. 

Het zal je gelukkig maken,  
en je vrede en vreugde schenken.   (naar Erwin Roosen) 


