PAROCHIE DE GOEDE HERDER

‘Herders gevraagd’
Eucharistieviering op zondag 25 april 2021
Voorganger: pastor Avin Kunnekkadan, SVD
Organist: Ruud Oosterhof
Zang: leden van Liriko
Locatie: Pax Christikerk

Voorwoord
Nu wij in onze kerken slechts een klein aantal mensen kunnen ontvangen
vanwege het corona-virus, zoeken we naar wegen van verbondenheid.
Daarom worden er nu vaker besloten vieringen gehouden door de leden
van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende
deelgemeenschappen. Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube, via de
website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en
gebeden bent.
Alle goeds, pastoraal team

‘Herders gevraagd’
Eucharistieviering op zondag 25 april 2021
Openingslied: Wij zoeken U als wij samenkomen (A74)
1.

Wij zoeken U als wij samenkomen
hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat het er eens van zal komen:
mensen in vrede: vandaag en altijd.

2.

Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij Uw stem verstaan,
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.

3.

Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt:
hopen dat wij op Hem gaan gelijken
die ons dit teken als spijs achterliet.

4.

Wij vragen U om behoud en zegen
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

Begroeting en inleiding
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
Openingsgedachte
De goede herder Jezus Christus roept ons vandaag bij onze naam,
ieder van ons in onze eigen levensomstandigheden.
Hij roept ons op om Hem te herkennen
en om herders te zijn voor elkaar.
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Dat Gods roepstem mag klinken
in de harten van velen,
vandaag, Roepingenzondag, en alle dagen.
Schuldbelijdenis
Richten wij ons tot God,
belijden wij wanneer wij tekortgeschoten zijn in onze zorg voor anderen
en vragen wij om ontferming…
Kyrie: Wat is de mens, wat zijn de dagen (A57)
Wat is de mens, wat zijn de dagen, die aan de mens gegeven zijn:
wankel geluk, winnen en wagen, nieuwe geluiden, oude pijn.
Gras dat vergaat, niet minder niet meer,
bedacht zijn op de dood in keer en tegenkeer.
God, geef de mens woorden van waarde:
niet van het brood alleen leeft hij.
God, geef de mens leven op aarde,
spreek hem van dode wetten vrij. Kyrië eleison.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Lofzang: Voor uw liefde (M51)
Voor uw liefde en de liefde die in mensen zichtbaar wordt,
danken wij u, die in mensen
steeds uw kracht heeft uitgestort.
Voor uw vrede en de vrede die wij vinden, die bestaat,
voor profeten en voor helden, voor alwie voor vrede staat.
God, voor allen die wij danken kunnen, danken wij u zeer,
die herkenbaar wordt in mensen,
God van mensen, onze Heer!
Zegen, God, die zegen geven, zegen morgen en vandaag,
wil uw mensen nooit vergeten, dat is alles wat ik vraag.
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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. Amen.
Eerste lezing: uit de Handelingen der apostelen (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 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.
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Antwoordpsalm: Psalm 23
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.
Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt
dat ik de rechte sporen weer kan gaan
achter jou aan.
Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.
Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,
ik zal bang zijn - ben jij naast mij
ik zal niet doodgaan van angst.
Jij hebt de tafel al gedekt – mijn spotters
weten niet wat ze zien:
dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem
mij inschenkt, drink maar, zeg je
niets zal mij ontbreken.
Laat het zo blijven, dit geluk
deze genade, al mijn levensdagen.
Dat tot in lengte van jaren
ik wonen zal bij jou in huis.
Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.
Tweede lezing: uit de eerste brief van de apostel 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.
-5-

Vers voor het evangelie: Joh. 14, 14
Alleluia, Alleluia, Alleluia. ( L11)
Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer,
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Evangelie: volgens Johannes (10, 11-18)
In die 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 mijn schapen.
Ik heb ook nog andere schapen,
die niet uit deze schaapsstal 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.
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Acclamatie: U komt de lof toe (M21)
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen!
Korte overweging
Beste Parochianen,
Enige tijd geleden stond er in Drenthe een advertentie in de krant: Herders
gevraagd! Er waren wel 250 sollicitanten. Wat zijn dat voor mensen?
Houden ze van de natuur? Hebben ze geen werk? Houden ze van dieren of
willen ze vluchten uit deze hectische maatschappij?
U begrijpt, dat het beroep van Herder iets bijzonders moet zijn.
In elk geval zijn veel mensen voor dit beroep uitverkoren.
In het Oude Testament waren de grote leiders ook herders. Abraham was
de Vader van het geloof; Mozes de herder van zijn volk en David was de
grote koning. In de Bijbel komt het woord “Herder” heel veel voor. Wij
kennen allemaal psalm 23: “De Heer is mijn Herder, mij zal het
aan niets ontbreken.” Maar, in de tegenwoordige tijd willen we niet graag
spreken van de “goede herder”, omdat wij niet als schapen willen
worden aangezien. Kijk, hoe overgevoelig sommige mensen reageren op
het gezag van de Kerk; de leiding in het bijzonder. Dat is kenmerkend voor
deze tijd van secularisatie en individualisme. De tijd van een “Herderlijk”
schrijven is voorbij. En ook de tijd, dat wij volgzaam waren en deden wat
de Pastoor ons zei. Maar de Kerk vraagt niet meer van ons, dat
wij volgzaam zijn als schaapachtige gelovigen. Dat is niet, wat de
Bijbel ons leert. Zelf denk ik, dat wij het woord: “De Goede Herder”
moeten vertalen. Wij spreken nu wel van ploegleider, teamleider of
directeur, maar geen enkel woord komt volledig overeen met de
betekenis van: “ De Goede Herder”. Die titel houdt namelijk in: tederheid,
mildheid, trouw, zorg. Het is niet voor niets, dat de eerste christenen in de
catacomben van Rome de afbeelding van “De Goede Herder”
hebben weergegeven. De mensen weten heel goed, dat hiermee wordt
bedoeld een mens met een hart, die aandacht heeft voor zieken,
kwetsbaren en mensen in nood. Een mens, die solidair is met zijn schapen.
Jezus kent ons allemaal bij naam, iedereen, met zijn goede en slechte
kanten, maar Hij zal niet oordelen, noch veroordelen. Neen, Hij
geeft liefde, liefde, die gaat tot het geven van Zijn leven voor ons.
Vandaag is het Roepingenzondag. Wij bidden voor nieuwe roepingen in
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de Kerk, zoals Pastores, pastorale werkers, diakens, vrijwilligers, mensen
met een speciaal beroep, die binnen de Kerk willen werken als “Een goede
herder”.
In deze tijd hebben wij meer dan ooit die mensen als Goede Herder
nodig. Dat is de bedoeling van Jezus.
Mild zijn en hart hebben, bereid zijn, zijn leven te geven voor het
geluk van de ander!
Amen
Geloofsbelijdenis
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.

Voorbede met gezongen acclamatie: Op de schalen van de gebeden (L39)
Liefdevolle Vader,
bij niemand anders dan bij U is redding te vinden
en daarom bidden wij, uw kinderen, tot U:
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Voor uw Kerk, uw kudde:
dat wij bijeenblijven,
en in uw liefde.
Voor roepingen om op welke wijze dan ook
dienstbaar te zijn in de Kerk.
Voor de kerkelijk leiders,
dat zij de kudde bijeen weten te houden.
Laat ons bidden…
Op de schalen van de gebeden leggen wij onze noden
Voor onze zuster moeder Aarde:
dat wij goed voor haar zorgen
en door weldaden uit uw Naam
milieurampen en sociale rampen
vanuit en met uw liefde blijven bestrijden,
zodat wij bijeengehouden worden
en iedereen een leven mag hebben
dat een kind van God waardig is.
Laat ons bidden…
Op de schalen van de gebeden leggen wij onze noden
Voor alle mensen wereldwijd
die slachtoffer zijn van het coronavirus,
om solidariteit met degenen die het zwaarst getroffen zijn;
om waardering voor allen die patiënten met hun zorg begeleiden;
om wijsheid bij het nemen van preventiemaatregelen.
Laat ons bidden...
Op de schalen van de gebeden leggen wij onze noden
Voor onze geloofsgemeenschappen,
Dat wij, gehoorzaam aan onze roeping als christen, bijeen mogen blijven,
Dat wij open en liefdevol met elkaar omgaan,
als ware kinderen van God.
Wij bidden voor de kinderen in onze parochie of waar ook ter wereld, die
gedoopt zijn.
Dat zij als uw kinderen hun leven lang uw liefde mogen ervaren.
Voor allen die binnenkort gaan trouwen
Dat zij samen beeld mogen zijn van uw liefde.
Voor hen die ziek zijn
Dat zij door liefdevolle verzorging uw liefde ervaren.
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Voor hen die gestorven zijn en die wij bij name noemen.
Intenties
En voor hen van wie de namen leven in ons hart.
Dat ze in uw liefde mogen zijn, geborgen en veilig bij u.
Bidden we in een moment van stilte voor wat onszelf bezighoudt
Onze vreugde, maar ook ons verdriet……
Op de schalen van de gebeden leggen wij onze noden
Liefdevolle Vader,
Als uw kinderen vragen wij U:
Blijf ons liefdevol roepen,
Zodat wij elkaar weldaden kunnen blijven betonen.
Amen.
Offerande: Aandragen van de gaven
De gaven van brood en wijn worden nu op het altaar geplaatst voor de
viering van de eucharistie. U kunt zich daarbij aansluiten met een bijdrage
voor de collecte.
In deze bijzondere tijd kunt u uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van uw deelgemeenschap. U kunt uw bijdrage ook digitaal
overmaken via de GIVT-app op uw mobiele telefoon.
Informatie vindt u op de website van de parochie of van uw
geloofsgemeenschap. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Offerandelied: De Heer is waarlijk opgestaan (B1)
1. De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia!
Nu breekt de nieuwe lente aan, Alleluia!
Want Jezus, onze Koning groot, Alleluia!
Verrees in glorie van de dood, Alleluia!
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
2. Gij die de Vorst van vrede zijt, Alleluia!
De schepping is om U verblijd, Alleluia!
De morgen van de eerste dag, Alleluia!
Zijt Gij verrezen uit Uw graf, Alleluia!
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
- 10 -

3. De Heer herwon zijn heerschappij, Alleluia!
Hij maakt ons in Zijn liefde vrij, Alleluia!
Hij roept ons naar Zijn paradijs, Alleluia!
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, Alleluia!
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Bereiding van de gaven
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 van 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. Amen.
Prefatie (II van Pasen)
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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.
Aan Hem danken de kinderen van het licht hun geboorte tot eeuwig leven.
Aan Hem danken Gods uitverkorenen hun toegang tot het Rijk der
hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost, door zijn
verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt.
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Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen;
vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en krachten die U
loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
Heilig (gezegd)
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 V
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon,
onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te
redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij
vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij
tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank
verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht
van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van
uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de
wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste
toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar
U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak
de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
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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.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze
Heer; zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende
brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn
komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen,
verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons
elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk.
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele
wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop
Johannes en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in
ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer,
met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al
uw heiligen; samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen
hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw
grootheid en brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, 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.
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Onze Vader
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.
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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Vredesgebed en vredewens
Jezus zegt: ‘Ik ben de goede Herder.
Ik zorg voor mijn schapen,
Ik geef mijn leven voor mijn schapen.’
Daarom bidden wij:
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 van de Heer zij altijd met u. – En met uw geest.
Wensen wij elkaar de vrede.
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Lam Gods (gezegd)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
Het Brood op deze Tafel komt van de goede Herder,
die ons hoedt en leidt naar zijn toekomst
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 spréék en ik zal gezond worden…
Gebed bij de ‘geestelijke communie’
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U, verlaat mij nooit meer.
Communielied: Brood is leven (A65)
1.

Brood voor vandaag, de vrede voor morgen.
Wijn van 'n nieuw en eeuwig verbond.
Deel met elkaar het brood en je zorgen,
geef aan elkaar de beker rond.

2.

Zo deelde Hij zijn liefde, zijn leven;
Zoon van de Heer, 'n mens zoals wij.
Hij leerde ons elkaar te vergeven,
stierf onze dood, wij waren vrij.
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Refrein: Brood is leven, is vergeven.
Wijn is delen, Eén voor velen.
3.

Neem van dit brood om Hem te gedenken,
drink van de wijn, verbond van zijn bloed.
Bid om zijn vuur, Hij zal het ons schenken;
vuur van de hoop, van nieuwe moed.

Refrein: Brood is leven, is vergeven.
Wijn is delen, Eén voor velen.
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. Amen.
Slotgedachte: De Herder op het levenspad
De Heer, dat is mijn Herder.
Hij is het die mij steeds roept
met zijn stem vol liefde
en mij leidt op het levenspad.
De Heer is ook jouw Herder,
Hij blijft jou steeds weer roepen
met zijn stem vol liefde
en leidt jou op je levenspad.
De Heer is onze Vader,
en leidt als Goede Herder
met zijn stem vol liefde
zijn kudde op het levenspad.
Br. Hans-Peter Bartels
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Zending en zegen
In verbondenheid met de Vader kent Jezus de zijnen.
Hij leidt allen en zal hen tot eenheid brengen.
Moge Jezus, de Goede Herder ons tot voorbeeld zijn
en ons inspireren om de goede keuzes te maken,
waarin voor anderen herkenbaar wordt
dat Jezus ons voorgaat in zorg en liefde voor elkaar.
Moge de goede God ons daartoe zegenen…
De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren.
Heer, schenk het christenvolk
een diepgaande kennis van het geloof dat zij belijden
en een grote liefde tot de hemelse gave die zij ontvangen.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Slotlied: Samen op weg (D56)
1.

Samen op weg in het spoor dat Hij ons liet,
sporen van waarheid en vrede,
trekken wij voort, en eenieder die het ziet,
weet dat het leed is geleden. Alleluia

2.

Mensen, verlamd, tot beweging niet in staat,
mensen, vermoeid om het lopen,
zien ommekeer, voelen wat gebeuren gaat:
er is weer tijd om te hopen. Alleluia

3.

Mensen, verstomd, niet in staat tot klank of taal,
mensen geslagen door 't leven,
leren te spreken, vertellen hun verhaal,
kunnen weer vriendschap gaan geven. Alleluia
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4.

Mensen, vol angst voor een wereld die vergaat,
mensen van vrees en van beven,
worden actief, en verdragen niet het kwaad:
in Jezus' kracht gaan zij leven. Alleluia

5.

Samen op weg in het spoor dat Hij ons liet,
sporen van waarheid en vrede,
trekken wij voort, en eenieder die het ziet,
weet dat het leed is geleden. Alleluia
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Gebed bij de beproeving door het corona-virus
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.

Steun de parochie met uw gift
Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het aantal deelnemers
van liturgische vieringen beperkt. Daardoor zijn ook de opbrengsten van
de collectes sterk verminderd. Nu het nog niet voor iedereen mogelijk is
om naar de kerk te komen, gaan wij ook weer op afstand vieren. Wij
vragen u de parochie ook in deze tijd financieel te ondersteunen.
Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de
website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap.
Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift.
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