
Gebed 

God, herder en hoeder van mensen, 

in Jezus spoort Gij ons telkens weer aan 

om voor elkaar “herder” te zijn. 

Geef dan dat wij elkaar  

niet in de steek laten, 

dat we elkaar niet ontvluchten. 

Houd ons gaande op de weg van Jezus, 

houd ons met elkaar en met U verbonden, 

over alle grenzen heen. 

Dat vragen wij U voor vandaag en altijd. Amen. 

Zegenlied 

 

Een deugddoende zondag gewenst  

vanuit ons kot ... 
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Hij blijft 
bij ons 



Gebed  

God en Herder, Gij houdt niet op  

om mensen te roepen en op weg te zetten, 

Gij zelf trekt met hen mee, 

Gij zijt als de deur die wagenwijd openstaat. 

Wij bidden U dat ook wij uw stem horen 

en luisteren naar uw geest. 

Dat wij moed en bezieling vinden, 

dat wij voor elkaar troost en warmte zijn, 

teken van nieuwe levenskracht, 

elk vanuit onze eigen plaats. 

Dat wij ons aan U, aan elkaar  

en aan het leven toevertrouwen. Amen. 

 

Lied 

 

Bidden om nabijheid 

God van leven en vertrouwen, 

soms dreig ik de weg kwijt te geraken, 

dwaal ik verward  

door gedachten die mij afbreken 

en spookt er van alles door mijn hoofd. 

Ik raak het spoor bijster 

en vind dan niemand  

die mij kan leiden. 

O God, wil me dan vasthouden, 

wil me bewaren en genadig zijn, 

wil me vergeven en ontferm U over mij. 
 

Wees mij tot steun 

wanneer ik van mezelf dreig te vervreemden. 

Op U wil ik vertrouwen, met U wil ik gaan, 

want Gij zijt mijn gids,  

een staf ter bescherming 

ook al weet ik niet waarheen Gij mij zult leiden. 

Ik geef me aan U over, herder. 

Wijs mij de weg naar anderen naast mij, 

herders van leven. 

hen verzoende met elkaar 

die niet steil en ongenaakbaar, 

niet hooghartig, als een heerser, 

maar in knechtsgestalte leefde 

   

die zijn leven voor zijn vrienden  

prijsgaf, door een vriend verraden, 

die, getergd tot op het kruis, 

voor zijn vijand heeft gebeden, 

die, van God en mens verlaten, 

is gestorven als een slaaf 

 

die op de avond van zijn lijden 

brood heeft genomen, 

het gebroken heeft en rondgedeeld 

met de woorden : 

dit is mijn lichaam voor u; 

die ook de beker nam, 

hem ronddeelde en zei 

dit is de beker 

van het nieuwe, altijddurende verbond, 

dit is mijn bloed 

dat voor u en voor velen 

vergoten wordt; 

die gezegd heeft 

doe dit om mij te gedenken;(*) 

   

die gestrooid is in de akker 

als het kleinste van de zaden, 

die daar wacht een lange winter 

in de stilte van de dood, 

die als graan geoogst zal worden 

die als brood gedeeld wil worden 

om in mensen mens te worden 

 

die, verborgen in zijn God, 

onze vrede is geworden, 

onze ziel tot rust gekomen, 

die ons groet van uit zijn verte 

die ons aankijkt van dichtbij 

als een kind, een vriend, een ander 

 

hem gedenk ik hier, hem noem ik 

en beveel hem bij je aan 

als je levende geliefde 

als de mens die naast je is. 

 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede 

Ik ben de deur van de schapen, 

zegt Jezus ons vandaag. 

Ik ben de verrijzenis en het leven, 

klinkt het sinds Pasen. 

Schenk ons uw vrede, Heer, 

dat ook wij een deur kunnen zijn 

die mensen binnenlaat… 



Voor de geestelijke communie 

Een mens die breekt en deelt, 

doet anders dan de meeste mensen doen. 

Hij kan het meestal ook niet laten. 

Al wat hij heeft, is om te geven. 

En geven is leven. 

Je kijkt wel verwonderd op van zo’n mens. 

Je vindt het niet normaal,  

of minstens ongewoon. 

Want je denkt: wie doet dat nu?  

Zo doen mensen toch niet? 

Al is het ongewoon in de ogen van veel mensen, 

als wij het hier doen, zijn we verbonden met veel 

mensen die dit ook doen, en met Jezus zelf. 

 

Luisterlied of om mee te zingen 

https://www.youtube.com/watch?
v=zEmdT5MsEwQ&gl=BE 
 

Die naar menselijke gewoonte 

met een eigen naam genoemd werd 

toen hij in een ver verleden 

werd geboren, ver van hier 

 

die genoemd werd: Jesjoe, Jezus 

zoon van Jozef, zoon van David 

zoon van Jesse, zoon van Juda 

zoon van Jacob, zoon van Abram 

zoon van Adam, zoon van mensen 

 

die ook Zoon van God genoemd wordt, 

heiland, visioen van vrede, 

licht der wereld, weg ten leven, 

levend brood en ware wijnstok 

   

die, geliefd en onbegrepen, 

werd bewaard in taal en teken 

als een eeuwenoud geheim 

als een wachtwoord doorgegeven 

als een vreemd vertrouwd verhaal 

 

die een naam in mijn geheugen 

die de stem van mijn geweten 

die mijn waarheid is geworden: 

hem gedenk ik hier en noem ik, 

als een dode die niet dood is, 

als een levende geliefde 

   

die gekozen heeft te leven 

voor de armsten van de armen 

help man, reisgenoot en broeder 

van de allerminste mensen 

   

die, ten dage dat hij rondging 

door de dorpen van zijn landstreek, 

mensen aantrok en bezielde, 

Gebed 

God, herder van mensen, 

Gij die mensen roept en behoedt, 

wij bidden U 

dat wij de deur binnengaan die Gij zijt. 

Laat ons uw stem horen 

nu wij hier samenkomen 

om bij U te zijn 

om elkaars lief en leed te delen. 

Doe ons uw stem herkennen 

die klinkt in ons hart, 

hier, nu en alle dagen. Amen. 

 

Lezing  Handelingen 2, 14a.36-41 
Petrus spreekt woorden die begeesteren, 
daardoor weten velen zich geroepen om zich te 
bekeren en zich te laten dopen. 

 
Toen kwam Petrus naar voren.  

Hij begon de mensen toe te spreken en zei:  

‘Iedereen in Israël moet weten dat deze Jezus de Heer 

is. Iedereen moet weten dat God deze Jezus uitgekozen 

heeft als messias. Dat is dus de man die jullie aan het 

kruis gehangen hebben!’  

Toen de mensen de woorden van Petrus hoorden,  

werden ze ongerust. Ze vroegen aan hem en aan de 

andere apostelen: ‘Vrienden, wat moeten we doen?’  

Petrus zei: ‘Jullie moeten allemaal je leven veranderen, 

en je laten dopen in de naam van Jezus Christus.  

Dan zal de Heer, onze God, jullie zonden vergeven.  

En hij zal de heilige Geest aan jullie geven.  

Want dat heeft hij beloofd aan jullie  

en aan jullie nakomelingen.  

En ook aan alle andere mensen, overal op aarde.  

Alle mensen die God uitkiest, zullen worden gered. 

’ Petrus zei nog veel meer over Jezus.  

En hij waarschuwde iedereen met deze woorden:  

‘Zorg dat je gered wordt! Doe niet mee met de mensen 

die zich verzetten tegen God.’ Veel mensen geloofden 

Petrus en lieten zich dopen.  

Er kwamen die dag ongeveer drieduizend gelovigen bij.  

 Copyright: C. Leterme - uit Bijbel in gewone taal 

 

Inleiding op het evangelie 

Woorden klinken, licht wordt ontstoken 

mensen weten zich verwarmd  

door de verrezen Heer. 

Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. 

In jouw letters staat immers geschreven 

dat de geest doet leven. 

Als we mens zijn zoals Jezus, 

zal er licht en adem zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zEmdT5MsEwQ&gl=BE
https://www.youtube.com/watch?v=zEmdT5MsEwQ&gl=BE
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOlezX_NXTAhUQb1AKHY2iBnoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Facht-verhalen-van-jezus%2F666758503%2F&psig=AFQjCNHvHN_XfOrL48RepH-rTXD3e02cJw&ust=149397


Evangelie  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 

 

Acclamatie 

 

Homilie 

https://drive.google.com/open?
id=1zL2_UP4EURhTRK8Nlq5wL8m7Tj3-Ctdt 
 
 

Voorbeden  

Laten wij onze gebeden aan God voorleggen 

in het vertrouwen dat Hij luistert  

naar wat ons bezighoudt. 

 

God van mensen, 

laat er herders zijn 

die in zachtmoedigheid over uw mensen waken 

die hen leiden naar koele wateren van rust 

en die zien waar Gij uw wonderen zaait. 

Dat zij ontdekken dat er bloesem bloeit  

aan schijnbaar doodgevroren twijgen. 

 
 

God van warmte, 

maak goede herders van wie moeder zijn, 

dat zij hun kinderen dragen 

met liefdevol geduld 

en voeden met tedere aanwezigheid. 

 

Maak goede herders van wie vader zijn 

dat zij behoedzaam waken 

over het breekbaar geluk 

waarvan hun kinderen dromen. 

 

God van leven, 

laat er gemeenschap zijn en broederlijkheid 

tussen de miljoenen mensen 

die bergen beklimmen van gedroomd geluk 

en duizelen bij de diepte van hun vragen. 

Dat er valleien zijn  

waar mensen kunnen verpozen 

waar lief en leed gedeeld wordt 

waar mensen troosten en waar wordt geliefd, 

waar feestelijk gevierd wordt 

in overvloed, die Gij beloofd hebt 

aan wie hen die zich aan U toevertrouwen, 

Gij, herder van Israël. 

 

Geloofsbelijdenis 

In God geloven wij 

die leven geeft aan mensen 

die ons koestert als zijn kinderen 

en die er zijn zal, al onze dagen. 

 

In Jezus van Nazareth geloven wij 

in wie God zichtbaar geworden is: 

mens onder mensen geboren 

voor mensen geleefd en gestorven, 

die sterker was dan de dood, 

want Hij is opgestaan tot leven 

en Hij blijft bewaard onder ons: 

een naam die niet wordt uitgewist. 

 

In Gods Geest geloven wij, 

die leven blaast in mensen 

die rondgaat als een storm 

en ons in beweging zet. 

 

In de kerkgemeenschap geloven wij, 

het lichaam van de Heer, 

geroepen om zijn gestalte te worden 

en deze wereld van dienst te zijn. 

 

In het leven geloven wij, 

dat sterker is dan de dood 

en dat wij niet zullen vallen 

want God bewaart ons in zijn hand. 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1zL2_UP4EURhTRK8Nlq5wL8m7Tj3-Ctdt
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