
Lied  

 
Geef me steun en ga mee, 
want de weg lijkt soms lang, 
en een mens heel alleen is te klein. 
En als alles mislukt, 
als ik stil ben en bang, 
als de vriendschap ver weg lijkt te zijn. 
Heer, geef mij kracht ... 
 
Hij die kwetsbaar en zwak, 
aan de kant van de weg, 
alleen hoopt op wat hulp en begrip, 
is mijn broer, is mijn zus, 
'k laat hem niet in de steek, 
't is tenslotte een mens zoals ik. 
Heer, geef mij kracht ... 
  
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 

 
 
Lied 

 
Zieken omarmen, hun tranen verstaan,  
met hen de kruisweg ten einde toe gaan. 
Mens voor de mensen zijn … 
  
Gods woorden spreken aanstekelijk echt,  
zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. 
Mens voor de mensen zijn … 
  
Welkom 
 
Stiltemoment 
We leggen ons herder-zijn in Gods hand. 
 
Bidden om nabijheid 
Wees bij ons, God, 
zodat wij goede herders zijn, 
zorgzaam, lief en geduldig 
voor wie bij ons zijn toevlucht zoekt. 
 
Dat wij op onze stappen terugkeren 
om wie vermoeid is op te halen  
en om te troosten  
wie verstrikt raakt in het leven. 
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Herder zijn 

VERBINDEN 



Dat wij vertrouwen hebben in uw liefde 
die, voor ons uw kudde, een Goede Herder is. 
Dat we U om hulp durven vragen, 
want op U mogen we rekenen, 
Gij zult ons leiden. Amen. 
 
Lied 
Genade zaait Hij als zaad in hun hart, 
zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart. 
Mens voor de mensen zijn … 
 
Licht in het duister zijn, laaiende vlam,  
mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan. 
Mens voor de mensen zijn … 
 
Gloria 
Eer aan God in de hoge. 
  
Wij loven U, Vader, scheppende kracht, 
bron van liefde. 
Wij loven U, Jezus Christus, zoon van God, 
Weg, Waarheid en Leven. 
Wij loven U, Heilige Geest, 
vuur, brandende liefdeskracht. 
  
Eer aan God in de hoge. 
  
Vrede op aarde 
voor mensen die eenvoudig zijn, 
voor mensen die zachtmoedig zijn, 
voor mensen die als herders zijn, 
voor mensen die luisteren naar  
het woord van God en het onderhouden. 
  
Eer aan God in de hoge. 
Vrede op aarde en liefde  
onder alle mensen: 
liefde die nieuw maakt en heelt, 
liefde die hoopt en duldt, 
liefde die niemand uitsluit, 
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. 
Amen. 
 
Gebed 
Heer, onze God, 
wij zijn hier samen omdat wij in U geloven. 
Daarom vragen wij: 
help ons in te gaan op uw uitnodiging 
om van ons leven iets zinvols te maken. 
Maak ons bereid tot liefdevolle inzet, 
om zo de droom te vervullen van Jezus 
die met ons op weg blijft gaan, 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
 
 
 

Gebed om vrede 
Jezus zegt: "Ik ben de goede herder.  
Ik zorg voor mijn schapen, 
Ik geef mijn leven voor mijn schapen." 
Daarom bidden wij: 
Jezus, leer ons de juiste manier van leven 
zodat wij goede herders zijn  
voor onze medemensen. 
Dan leven wij in vrede met elkaar 
en brengen wij vrede waar wij gaan, 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 Geven wij elkaar een teken van vrede. 
 
Communie 

 
Slotgebed 
Die zachte fluistering, was Jij dat God? 
Heel zacht, heel stil, haast ongemerkt? 
Zó dat ik het eerst niet hoorde? 
 
Luisterde ik niet goed? Sprak Jij te stil? 
Of hoorde ik Je niet omdat  
jouw aanwezigheid zo vanzelf spreekt, 
en jouw fluistering er altijd is? 
 
Net als de wind die door de bomen ruist,  
die mijn gezicht streelt en pas opvalt als hij zwijgt. 
Zoals de lucht die ik in- en uitadem er altijd is.  
Ongemerkt. Gewoon. Onmisbaar. 
 
Ik mocht Je gaan ervaren, God, 
in de warmte van mens tot mens, 
in een blik, een handdruk, een gebaar. 
  
En gaandeweg, langzamerhand,  
op kousenvoeten, ben ik het gaan horen: 
jouw roep naar mensen en naar mij. 
Blijf ons toch roepen, God! Amen. 

Om in stilte te lezen  naar Erwin Roosen 
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.   



Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
 
Alleluia….  
Ik ben de goede herder,  
Ik ken mijn schapen  
en de schapen kennen Mij. Alleluia. 
 
Wij bidden God, 
open ons hart, 
voor de vragende aanwezigheid van mensen, 
open onze ogen,  
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien, 
open onze oren,  
opdat wij het diepste verhaal van mensen horen. 
  
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden 
dat breken en delen het geheim is  
van samen-leven. 
Zo komen wij op het spoor van Jezus. 
  
Wij bidden voor hen die een stuk levensweg  
met ons meegingen, 
voor hen die op ons rekenen, 
voor hen die naast ons staan en ons bemoedigen. 
Wij gedenken ook hen  
van wie wij afscheid hebben genomen (…). 
Ook al zijn zij gestorven zij blijven ons inspireren. 
  
Beziel ons met uw Geest, God, 
boetseer ons tot herder voor mensen, 
als evenbeeld van uw zorg om alles en allen. 
 
Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn, 
levende wezens van tastbare liefde,  
van voelbare toekomst, van een levende God. 
Amen. 
 
Onze Vader 

Inleiding op de lezingen 
In het evangelie horen we over God  
die onze Goede Herder is. 
We mogen geen huurlingen zijn,  
wij moeten ons gedragen als instrumenten  
van dienstbaarheid. Ook de Kerk moet zich dienstbaar 
opstellen en een hart hebben voor 'elk schaap'  
ook die vanuit een andere schaapsstal of geaardheid. 
 
Eerste lezing Handelingen 4, 8-12 
 
Orgel 
 
Moment voor de kinderen 
 
Evangelie  Johannes  3, 1-2 
 
Acclamatie  ZJ 4e 
Alleluia.  
Ik ben de goede herder,  
Ik ken mijn schapen  
en de schapen kennen Mij.  
Alleluia. 
 
Homilie 
 
Voorbeden 
We roepen vandaag 
om mensen die elkaar beschermen,  
die met respect met elkaar omgaan,  
die zich toevertrouwen aan elkaar.  
Steun deze mensen, God, 
dat ze uw liefde ervaren in hun herder-zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We roepen vandaag 
om goede herders in de Kerk 
die een bevrijdende boodschap uitdragen 
van Gods zorg en liefde voor alle mensen, 
die gestalte geven aan die liefde, 
door geen uitspraken of handelingen te doen 
die mensen uitsluiten,  
maar ieder in de schaapsstal toelaten. 
Laat ons bidden, laat ons bidden… 



We roepen vandaag 
om mensen binnen onze geloofsgemeenschap  
die aan die gemeenschap willen bouwen 
om zo voor een plaats te zorgen waar iedereen  
zich thuis voelt in zijn geloofsleven. 
Laat ons bidden, laat ons bidden… 
 
God, geef aan ieder een plek, 
waar zijn diepste wezen kan thuiskomen. 
Laat ons beseffen dat niet alleen het materiële  
belangrijk is maar ook het geestelijke. 
Help ons om herders van mensen te zijn. 
Laat ons bidden, laat ons bidden… 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God. Ik hoor Hem.  
Hij roept mij om steeds het goede te doen.  
Ik geloof in zijn grote liefde voor mij. 
 
Ik geloof in Jezus,  
ik zie Hem in de mensen om me heen. 
Hij gaat mij voor en wijst mij de weg.  
 
Ik geloof in de Geest. Ik voel Hem.  
Hij geeft mij de kracht om door te gaan.  
 
Ik geloof in de gemeenschap van de Kerk.  
Ik ben blij dat ik erbij hoor.  
Ik geloof in Gods Koninkrijk.  
Ik ben bereid om mijn steentje bij te dragen.  
Ik beloof heel mijn leven  
trouw te blijven aan dit geloof.  
Ik beloof mij in te zetten  
om herder te zijn zoals Jezus. Amen 
 
Offerande 
 
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. 
 
Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verhef uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
God, hoe wonderlijk zijn de wegen  
die Gij met ons gaat. 
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn, 
om schouder aan schouder  
de weg van het leven te gaan, 
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis. 

Wij danken U voor allen 
die ons woorden van hoop en vrede  
toespreken,  
die ons nabij blijven  
in uren van angst en onzekerheid, 
in uren van pijn en eenzaamheid, 
die met ons meegaan 
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht. 
 
Wij danken U 
voor al het goede en het geluk  
dat wij mogen ervaren, 
voor wat ons mild en hoopvol stemt, 
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt, 
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt. 
Daarom zingen wij tot U: 

Gij hebt ons uw Geest ingeblazen:  
verstand in ons hoofd en gevoel in ons hart, 
om de mensen die we tegenkomen,  
graag te zien en ons het lot aan te trekken  
van wie vergeten worden. 
  
God van leven, wij danken U voor Jezus.  
Gij hebt Hem aan ons gegeven.  
Hij is een herder voor mensen,  
Hij is onze weg gegaan,  
in vreugde en verdriet,  
zelfs in lijden en dood.  
Maar Gij hebt Hem doen opstaan.  
Gij hebt zijn leven bewaard voor altijd.  
 
Dat leven heeft Hij gevierd in woord en gebaar,  
om nooit te vergeten, op zijn laatste avond  
als mens tussen de mensen.  
Het was een sterk teken van zijn liefde.  
 
Op die laatste avond (…). 
 
 


