Vierde zondag van Pasen 3 mei 2020
Roepingenzondag

De Goede Herder
I k b en d e d eu r . A l s i em a n d d o o r M i j b i n n en g a a t ,
z a l h i j w o r d e n g er e d .
Johannes 10,

Openingsriten
O P E N I N G S L I E D : BRUGGEN BOUWEN
naar de vrede
mei.: Alle Menschen werden Briider
Bruggen bouwen naar de vrede
in een wereld vol geweld,
waar steeds volop wordt gestreden
om de macht en om het geld.
Bruggen bouwen naar degenen,
die zo door een hel heen gaan,
die hun doden weer bewenen,
zonder hoop is hun bestaan.

in de dorpen, in de steden,
waar geen goede trouw bestaat.
Bruggen bouwen naar de velen
die elkander niet verstaan,
doof en blind door vooroordelen,
door bedrog en rassenwaan.
Bruggen bouwen naar de vrede
in een wereld vol verdriet
waar onnodig wordt geleden,
waar men zoveel tranen ziet.
Bruggen bouwen, handen geven,
teken van verbondenheid,
samen vrienden voor het leven,
weg met alle haat en nijd.

Bruggen bouwen naar de vrede
in een wereld vol van haat,
Inleiding na de begroeting
Vandaag vieren wij het vierde zondag van Pasen, de zondag van de Goede Herder. We
klampen ons vast het beeld van de goede herder vooral in deze coronacrisis tijd. We
zoeken er naar de zorg, de liefde en de bescherming kracht van God onze Heer te
ervaren. Hij roept ons dus zijn stem te luisteren dat Hij kan ons leiden. Als een herder

trekt Hij met ons mee en wijst de goede weg. Als een deur is Hij de toegang tot de
Vader. Hij is voortdurend met ons bezig ondanks de donkere dagen van ons tijd. Laten
we Hem vragen om genade en ontferming.
Boeteact
Heer, hoor mij als ik spreek,
Luister als ik roep om hulp.
HEER, ONTFERM U OVER ONS
Door uw genade,
Mag ik binnengaan in uw huis.
CHRISTUS ONTFERM U OVER ONS
Leid mij met uw rechtvaardigheid,
Baan mij een weg naar u toe.
HEER, ONTFERM U OVER ONS
Lofzang: Looft de Heer, al wat gemaakt is.
Looft de Heer, al wat gemaakt is.
Prijst zijn naam,
Verheft Hem voor eeuwig,
Dankt voor uw bestaan.
Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang.
Zingt als rivieren mee voor God,Hij leve land.
Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur.
Gij wolken en stromen, nachten, dag en duur,
Licht en donker, dood en leven,
Wereld, mensenzaad weest moedig en
volmaakt.
Looft Hem met woord en daad.

Dauw en regen, vorst en koude,
Ijs en sneeuw. De slang en de vis,
De vogels en de leeuw,
Geesten in de hemel en gij mensen met uw
stem:
Gelooft Hem op zijn woord,
Dat gij bestaat in Hem
Looft Hem, ook wie zondigt,
Looft Hem kwaad en goed.
Looft Hem, die zijn woord
In u mens worden doet.
Looft uw God en Vader,
Die zijn geest geschonken heeft.
Looft Hem omdat gij zijt,
Ja looft Hem, want Hij leeft.

Collecta-gebed
Goede God, groot is de liefde die Gij ons betoont
in het lijden en de kruisdood van Christus.
Gij hebt Hem uit de doden doen opstaan,
en Hem tot hoeksteen gemaakt van ons geloof.
Geef ons de moed geduldig ons lijden te dragen
en in zijn voetstappen te treden.
Vervul ons van vreugde en van de heilige Geest,
vandaag en alle dagen van ons leven,
tot in de eeuwen der eeuwen.

Liturgie van het Woord
Eerste lezing –(Fransois)
Petrus beëindigt zijn pinkstertoespraak. Vele toehoorders bekeren zich en laten zich
dopen. Uit de Handelingen van de apostelen (2, 14a.36-41)

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.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Antwoordpsalm Psalm 23, 1-3a.3b.4.5.6(CYRIL)
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. (of: Alleluja!)
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.
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.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven. Het huis van de
Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.
Tweede lezing-(Chima)
Wij waren verdwaald als schapen; Christus, onze herder en behoeder, heeft
voor ons geleden
opdat wij zouden leven.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus (2, 20b-25)
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.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Alleluja Johannes 10, 14
Alleluja. Ik ben de goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. Alleluja.

Evangelielezing-(Frans)
Jezus is de deur van de schaapskooi.
Wie door Hem binnengaat, vindt leven in overvloed.
Uit het heilig evangelie volgens Johannes (10, 1-10)
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 vóór Mij zijn gekomen,
zijn dieven en rovers,
maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
Ik 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.
Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten,
en wel in overvloed'.
Woord van de Heer. - Wij danken U.

Gebed van de gelovigen – voorbede (Elly)
Bidden wij tot de liefdevolle God,
die in Jezus Christus
als Deur zich voor ons opent
en als een Herder ons nabij is. (laat ons bidden)
Voor priesters, diakens en religieuzen:
dat zij met een niet aflatende inzet
in woord en daad getuigen
van de Naam van Jezus Christus
die ons redding brengt.( laat ons bidden)
Voor allen die de roepstem van de Heer
horen in hun hart:
dat hun roeping mag groeien
in een omgeving van vertrouwen;
dat zij volmondig 'ja' mogen zeggen.(laat ons bidden)
Voor allen die de weg van Jezus nog niet durven gaan:
dat zij begeleid worden
naar de Deur van het eeuwige leven
en in vertrouwen durven aankloppen.(laat ons bidden)
Voor gelovigen:
dat zij in liefdevol vertrouwen
met de herders in de kerk
bouwen aan aansprekende geloofsgemeenschappen.(laat ons bidden)
Voor mensen die het coronavirus hebben opgelopen, om hoop en gezezing en voor
allen die dood zijn heengegaan dat zij rust mogen vinden in God. We bidden voor hen
die werkzaam zijn in gezondheidzorg, dat zij de nabijheid, sterkte en zegen van God
mogen ervaren in deze moeilijk periode. (Laat ons bidden)
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige gemeenschap...
Barmhartige Vader,
door Jezus Christus weten wij
van uw oneindige liefde.
Geef ons het vertrouwen dat Hij
als de goede herder ons thuisbrengt bij U.
Door Christus onze Heer.
Amen

TAFELLIED: AAN WAT OP AARDE
LEEFT
Aan wat op aarde leeft,
geeft Gij hetzelfde brood.
En wie er U om smeekt,
wordt met uw Geest gedoopt.
Geef ons dezelfde taal
om uw Woord te verstaan.
Bewaar ons in uw hand,
bewaar ons in uw Naam.
Wie in uw Vlees gelooft,
geeft Gij uw eeuwig Woord.
Omdat Gij zijt gedood,

bestaan wij altijd voort.
Leid al wie leven wil
uw woning tegemoet
omwille van uw dood,
omwille van uw bloed.
O Geest, die levend maakt
en voegt het al aaneen.
Wij zijn verstrooid geraakt,
maar Gij houdt ons bijeen.
Weersta toch aan de macht
die onze harten scheidt,
o alvermogend woord,
o licht van eeuwigheid

Eucharistische liturgie
Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
Door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer vn zijn naam
Tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
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: III van Pasen
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 paasfeest 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 toejuichen zonder einde:
Heilig, heilig, heilig...
(Eucharistisch gebed XII-a)
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.
(samen)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 BE¬KER 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.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
(Frans)
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 zijn.
(Chima)
God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, de Geest die
Jezus, uw beminde Zoon, bezielde.
Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij vertrouwvol en met
vreugde onze wegen gaan, toene¬mend 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 N. en paus N.

(Fransois)
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof
hebt ge¬kend. 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 heerlijk¬heid.
(Cyril)
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, dank¬baar 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,
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in
eeuwigheid.
Amen.
Laten we bidden..... Onze Vader:
Vredeswens
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. Amen
De vrede des Heren zij met u......wenst elkaar de vrede
♫ Lam Gods:
Uitnodiging tot communie:
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
Maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
COMMUNIELIED: MIJN HERDER IS DE HEER
Want mijn Herder is de Heer, nooit zal mij iets ontbreken
Mijn Herder is de Heer, het ontbreekt mij aan niets.
Hij legt mij in grazige welden, Hij geeft rust aan mijn ziel.
Hij leidt mij naar rustige waat’ren, om mijn ziel te verkwikken.
Hij leidt mij in het rechte spoor, omwille van zijn naam.
Al moet ik door donkere dalen, ik vrees geen kwaad.
Uw staf en uw stok zijn mijn troost, Gij zijt steeds bij mij.

Gij bereidt voor mij een tafel, voor het oog van mijn vijand.
Gij zalft met olie mijn hoofd,
En mijn beker vloeit over.
Mij volgen uw heil en uw mildheid, al de dagen van leven.
In het huis van mijn Heer wil ik wonen,
Tot in lengte van dagen.
Gebed na de communie
Heer, als een herder trekt Gij voor ons uit.
Ieder van ons kent Gij bij zijn naam.
Gij spreekt ons toe,
en voedt ons met uw Lichaam en uw Bloed.
Wij vragen U dat wij niet verdwalen of verloren gaan,
maar U volgen en luisteren naar uw stem.
Want Gij alleen zijt onze Redder,
Christus, onze Heer.
Slotzegen
Pr (Cyril) God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost
en tot zijn kinderen heeft gemaakt,
moge u de vreugde van zijn zegen schenken. A Amen
Pr(Cyril) Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft,
moge u doen delen
in de erfenis van het eeuwig geluk. A Amen
Pr Moge u die door geloof en doopsel
met de Heer verrezen zijt,
door een heilig leven met Hem verenigd worden
in het hemels vaderland.
A Amen
Pr Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A Amen
Wegzending
Pr Gaat nu allen heen in vrede. Alleluia x3
A Wij danken God.

S L O T L I E D : H E E L D E A A R D E J U B E LT E N J U I CH T
H e e l d e a a r d e j u b e l t en j u i c h t v o o r d e H e e r , a l l e l u i a , a l l e l u i a . x 2
J a , h e e l d e a a r d e m o e t G o d w e l p r i j z en ,
l o v en z i j n m a c h ti g b e l e i d ,
o m d a t H i j s t e ed s o p w o n d e r e w i j ze
a l l e s b e s tu u r t i n g e r e c h t i g h ei d . r e f r .
J a , G o d i s g o ed , s c h en k t o n s z i j n z e g e n ;
t o o n t o n s z i j n a a n s c h i j n v a n l i c h t.
H i j g a a t o n s v o o r o p a l l e w e g en ,
h e e f t u i t d e z o n d e o n s o p g e r i c h t. r e f r .
Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
d i e o n s e e n h em e l s P a a s m a a l b er e i d d e
e n z o n d e r v r e e s d o o r d e w er e l d l a a t g a a n . r ef r .
L a a t a l l e v o l k en u w a l m a c h t v r e ze n ,
a l l e r l o f z i j U g ew i j d ,
l a a t , H e e r , u w n a a m b e z o n g en w e z e n
i n a l l e r e eu w en e e u w i g h e i d . r e f r .

