4de zondag van Pasen Eucharistieviering
25 april 2021

Het Thema: Ik ben de Goede Herder
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij
Johannes 10, 14

V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, Amen.
V. De Heer zal bij u zijn
A. En met uw geest.
♫ Openingslied: Zingt God de Heer

Zingt God de Heer,
De almachtige Koning te ere;
Hij zal zijn volk als een herder
in liefde regeren.
Laat ons tezaam eren zijn heilige Naam,
nooit zal de vijand ons deren.
Looft God de Heer, die barmhartig
ons leidt alle dagen;
die ons op adelaarswieken
ten hemel zal dragen,
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt
in alle tijden en plagen.
Dank aan de herder, die zorgzaam
en wijs ons wil leiden;
die ons gezondheid geeft,
vriendschap en gunstige tijden;
in alle nood biedt Hij ons daag’lijks zijn Brood
en schenkt ons kracht om te strijden.
Inlieding
Mensen worden niet graag betiteld als: “gelovige schapen”
en nog minder als: “schaapachtige gelovigen”. Maar toch,
het beeld van de herder en zijn schapen blijft een mooi en
sterk beeld. De herder draagt zorg voor zijn schapen, hij
wijst ze de weg naar voedsel en water en hij zorgt ervoor,
dat ze de eindbestemming bereiken. De herder doet er
alles voor, al moet hij het met zijn leven bekopen. Jezus,
als de goede herder, is een beeld dat velen heeft bekoord
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en geinspireerd, een beeld ook, dat uitnodigt allerlei
romantische verhalen te vertellen over makke schapen,
die gehoorzaam bij de kudde blijven. En dat ene schaap,
dat dan toch een eigen weg gaat? Ach, dat wordt door de
goede herder gevonden en teruggebracht. Maar is dat
beeld niet al te slap? Vraagt “bij de kudde van de Heer
horen” niet een heel andere inhoud dan “schaapachtig
volgen?” En wat voor herder en herderinnen zijn er
eigenlijk nodig, om die kudde te hoeden? In de herder
herkennen we uiteraard Jezus zelf. Hij wijst ons de weg
door het leven. Hij wil niets liever, dan dat we onze
eindbestemming bereiken: het huis van de hemelse Vader.
Daar heeft Hij alles voor over, tot aan de kruisdood toe.
Wij bidden voor allen, die leiding geven, waar dan ook, aan
de wereld, in de kerken, in bedrijven of instellingen, voor
ieder die verantwoordelijkeheid draagt in het groot of het
klein; dat God hun harten zacht en wijs moet maken. Wij
bidden voor allen, die niet weten van liefdevol leiden of
geleid worden, die zich geminacht, verwaarloosd of
ongezien voelen, voor hen, die door leiders gekrenkt,
misleid, misbruikt worden; God, zie naar hen om, en
ontferm U over hen. Wij vragen dit door Christus onze
Heer, Amen.
 Schuldbelijdenis
V. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren
wij ons tot God om de Heilige Eucharistie goed te kunnen
vieren.
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A. Ik belijd voor de Almachtige God, en voor u allen, dat
ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote
schild. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en Heiligen, en u, broeders en zusters, voor
mij te bidden tot de Heer, onze God.
V. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven,
Amen
V. Heer, ontfermen U over ons.
A. Heer, ontfermen U over ons.
V. Christus, ontfermen U over ons.
A. Christus, ontfermen U over ons.
V. Heer, ontfermen U over ons.
A. Heer, ontfermen U over ons.
 Gloria
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de
mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote
heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over
ons;
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Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons
gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U
over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
Met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.
 Openingsgebed
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.
L.: De eerste lezing is uit de Handelingen van de
apostelen 4, 8-12
Voor de joodse Hoge Raad legt Petrus getuigenis af
van de verrijzenis van Jezus.
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
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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.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Psalm 118, 1.8-9.21-23.26.28cd.29
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is
zijn erbarmen! Want beter is het te gaan tot de Heer, dan
op een mens te vertrouwen.
De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot
hoeksteen geworden.
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.
De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
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;
De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot
hoeksteen geworden.
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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.
De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot
hoeksteen geworden.
De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige
apostel Johannes 3, 1-2
Christenen zijn nu al kinderen van God en kunnen het
nog meer worden.
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.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied: Woord dat ons oproept om te leven
(Melodie: Lied aan het licht)
Woord dat ons oproept om te leven,
woord van de Heer, dat leven geeft.
Licht dat aan ieder is gegeven
die in het spoor van Jezus leeft.
Woord wil licht zijn op de wegen
die mensen gaan – hun leven lang.
Dat woord komt telkens ons weer tegen,
houdt ons geloven aan de gang.
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Woord van de Heer, wij willen horen
met oren die gehoorzaam zijn.
Laat niets en niemand ons bekoren:
weest u ons brood en onze wijn.
Zodat wij verder kunnen leven,
Het leven zoals u dat vraagt:
Geen leven van om niemand geven,
maar leven dat een ander draagt.
Woord dat ons oproept echt te leven,
woord van de Heer, dat leven is.
Veelkleurig licht, wil ons omgeven,
dan krijgt ons leven beter zicht.
Veelstemmig woord wij willen horen
wat U ons nu te zeggen heeft.
Laat ons opnieuw worden geboren,
opdat een ieder van ons leeft.
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes 10, 11-18
Jezus is de Goede Herder: Hij geeft zijn leven voor de
zijnen.
In die tijd 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
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kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de
schapen. Ik heb 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.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging
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 heilege Geest,
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder
Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die
nedergedaald is ter helle, de derde daag verrezen uit de
doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de
rechterhand van God, de Almachtige Vader, van daar 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 vergeven van de
zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig
leven. Amen
Voorbede
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Bidden wij tot God die waakt over al zijn kinderen. Voor
de herders van de Kerk: dat ze naar het voorbeeld van
de Goede Herder voor de kudde uitgaan en hun in
woord en daad de weg wijzen naar het hemels
Vaderhuis.
Voor alle gedoopten: dat wij zorg hebben voor allen die
aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Voor degenen die
geroepen zijn tot het priesterschap, het diaconaat en
het religieuze leven: dat zij gehoor geven aan de stem
van de Goede Herder om op hun beurt goede herders
te zijn in Christus' Kerk. Laat ons bidden.
Voor hen die verantwoordelijkheid dragen in de
maatschappij: dat zij het welzijn van allen voor ogen
mogen hebben. Laat ons bidden.
Voor hen die zorgen hebben vanwege ziekte,
eenzaamheid of gebrokenheid: dat ze goede herders
mogen ontmoeten. Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties
gemeenschap...

van de eigen gelovige

Goede God, leid ons met de hulp door de Goede Herder
binnen in de schaapsstal van uw Koninkrijk. Hoor ons,
verhoor ons. Door Christus onze Heer. Amen.
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Eucharistische
liturgie
Dienst van de Tafel
De tafel wordt klaargemaakt als het brood en de wijn
worden naar het altaar gebracht
♫ Tafellied: U kennen, uit en tot U leven
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons “t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.
Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.
Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven,
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Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.
 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
V. De Heer zal bij u zijn.
A. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A. 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. 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...
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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 XII-a, met acclamatie 3
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd
zijt Gij met ons op weg, en
dichter dan wij durven dro¬men, 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. 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.
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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 beker van
het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn Bloed dat
voor u en alle mensen wordt
vergoten tot verge¬ving van de zonden. Blijft dit doen om
Mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt
verlost door uw kruis en verrijzenis.
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons
be¬toont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw
heerlijk¬heid. 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, ge-opend en begaanbaar zij.
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, toe-nemend 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 Johannes en paus Franciscus
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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
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 uw
heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren, (met de heilige N.N.) 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,
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.
Amen.
Onze Vader
V. Bidden wij tot God, onze Vader, met de woorden die
Jezus ons gegeven heeft.
A.: 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
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vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan
onze schuldenaren, en breng ons niet in
beproeving maar verlos ons van het kwade.
V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze
Dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw
Zoon.
A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
vredeswens
V. 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.
V. De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met uw geest.
V. Wensen we elkaar de vrede
Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm
U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm
U over ons.
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Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons
de vrede.
Uitnodiging tot de Communie
V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.Zie
het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A. Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar
spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot
het eeuwig leven, Amen.
Communie
♫Communielied: Psalm 23 III
Refrein: Want mijn herder is de Heer:
nooit zal er mij iets ontbreken.
Mijn herder is de Heer:
het ontbreekt mij aan niets.
Hij legt mij in grazige weden,
Hij geeft rust aan mijn ziel,
Hij leidt mij naar rustige waat’ren
Om mijn ziel te verkwikken. Refrein
Hij leidt mij in het rechte spoor
omwille van zijn Naam.
Al moet ik door donkere dalen,
ik vrees geen kwaad.
17

Uw staf en uw stok zijn mijn troost,
Gij zijt steeds bij mij. Refrein
Gij bereidt voor mij een tafel
voor het oog van mijn vijand.
Gij zalft met olie mijn hoofd
En mijn beker vloeit over. Refrein
 Slotgebed
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 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.
Mededelingen
Wegzending en zegen
V. De Heer zal bij U zij
A. En met uw geest.
Pr. Buigt uw hoofd voor de zegen.
Pr. 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.

18

Pr. 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.
Pr. Gaat nu allen heen in vrede.
A. Wij danken God.
♫ Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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