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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  DE DAG GAAT OPEN 

 
 
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name. 

Voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 

 
3. Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 

 
L. Van harte welkom op de vierde zondag van Pasen,  
 tevens Roepingen-zondag.  
 Een jaarlijks terugkerende dag  
 waarop we ons wereldwijd in gebed verbinden  
 met eenieder die zich geroepen weet te luisteren  
 naar de stem van de Heer die eeuwig leven belooft.  
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 Hij is ons voorbeeld als goede herder en wil ons weiden  
en voeren naar de waterbronnen van het leven.  

 Dat wij ons daartoe mogen laten roepen. 
 
Gebed om vergeving 
 
P. Voor die dagen en momenten dat wij ons niet gedragen  
 als hoeder of herder voor zuster en broeder  
 vragen wij om vergeving en ontferming.  
 Keren wij ons tot God  
 om deze heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 
 
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 schuld. 
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. 

 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven  
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen. 

 
Heer ontferm u 
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Eer aan God  
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Gebed 
 
P. Almachtige eeuwige God,  

leid ons op de weg naar de eeuwige vreugde.  
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Geef dat de kleine kudde  
de Herder daarheen mag volgen  
waar deze – machtig en groot – is voorgegaan.   
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U en de heilige Geest leeft  
in de eeuwen der eeuwen. Amen.   

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij de opening van de Schriften 
 
L. Het was de apostel Paulus geen moeite te veel  
 in zijn roeping het Evangelie ook buiten eigen kring  

te verkondigen.  
 Van Jezus horen we wat het betekent te luisteren naar zijn 

stem en tot zijn gemeenschap te behoren.  
 Openen we oren en hart voor woorden uit de heilige Schrift. 
 
Eerste lezing 
Uit de Handelingen van de Apostelen (13,14.43-52) 
 

In die dagen reisden Paulus en Barnabas  
langs Perge naar Antiochië in Pisidië,  
waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen.  
Na afloop van de dienst in de synagoge  
liepen vele Joden en godvrezende proselieten  
met Paulus en Barnabas mee; dezen spraken hen toe  
en drongen er bij hen op aan  
in de genade van God te volharden.  
De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen  
om naar het woord van God te luisteren.  
Bij het zien van die grote menigte werden de Joden  
zeer afgunstig en beantwoordden de uiteenzetting van 
Paulus met beschimpingen. 
Toen verklaarden Paulus en Barnabas  
in alle vrijmoedigheid: "Tot u moest wel het eerst het woord 
van God gesproken worden, maar omdat gij het afwijst  
en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt,  
daarom richten wij ons voortaan tot de heidenen.  
Want aldus luidt de opdracht van de Heer tot ons:  
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Ik heb u bestemd als een licht voor de heidenen,  
opdat gij redding zoudt brengen  
tot aan het uiteinde van de aarde".  
Toen de heidenen dit hoorden  
waren zij verheugd en verheerlijkten het woord van God,  
en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd  
namen het geloof aan.  
Het woord des Heren verbreidde zich  
door heel die streek,  
maar de Joden hitsten de godvrezende vrouwen op  
die uit de toonaangevende kringen kwamen  
en ook de voornaamste burgers uit de stad;  
zij veroorzaakten een vervolging tegen Paulus en Barnabas  
en verjoegen hen uit hun gebied.  
Dezen schudden het stof van hun voeten  
ten teken dat zij met hen gebroken hadden  
en gingen naar Ikonium. 
De leerlingen waren echter vervuld van vreugde  
en van de heilige Geest.  
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Tussenzang   PSALM 23 
 

 
 
1. Hij brengt mij naar grazige weiden, 

daar mag ik rusten aan de waterkant. 
Zo kom ik verkwikt weer tot leven 
om verder te reizen aan zijn hand.    
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2. Al moet ik door duistere dalen, 
ik ben niet bang meer in het vreemde land. 
Onder zijn hoede voel ik mij veilig; 
Hij is steeds bij mij, ik ben in zijn hand.   Refrein 
 

3. Hij nodigt mij uit aan zijn tafel 
en allen die tegen mij zijn gekant, 
moeten het aanzien dat Hij mij wil zalven, 
dat Hij mijn beker vult tot aan de rand.    
 

4. Overal komen geluk en genade 
mij tegemoet van alle kant. 
En altijd keer ik terug naar mijn Herder, 
tot in lengte van dagen blijf ik in zijn hand. Refrein 

 
Tweede lezing 
Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes (7, 14b-17) 
 

Ik, Johannes, zag een geweldige menigte, die niemand tel-
len kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. 
Zij stonden voor de troon en voor het Lam,  
gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand. 
Toen zei een van de oudsten tot mij:  
“Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking,  
die hun gewaden hebben wit gewassen  
in het bloed van het Lam.  
Daarom staan zij voor de troon van God  
en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel,  
en Hij die op de troon is gezeten  
zal zijn tent over hen uitspreiden.  
Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden,  
geen zonnegloed of woestijngloed zal hen treffen,  
want het Lam in het midden van de troon zal hen weiden  
en voeren naar de waterbronnen van het leven  
en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”  
 
Woord van de Heer.   
 

A.  Wij danken God. 
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Acclamatie  IK BEN DE GOEDE HERDER 

 

Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes 10,27-30 
 
 In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

"Mijn schapen luisteren naar mijn stem  
en Ik ken ze en ze volgen Mij.  
Ik geef hun eeuwig leven;  
zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan  
en niemand zal ze van Mij wegroven. 
Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft  
is groter dan allen;  
en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven.  
Ik en de Vader, Wij zijn één." 

 
 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  GELUKKIG DIE HET WOORD HOORT 
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Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
P.  Ik geloof in God de almachtige Vader, 
 
A. 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 
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P. Bidden we vol vertrouwen tot God de Vader,  
 die zijn Zoon gezonden heeft  

als Herder en voorspreker:  
 
L. Voor de Kerk  

als geloofsgemeenschap van de verrezen Heer:  
  dat zij gewijd en toegewijd goede herders mag vormen  
 om in waarheid en liefde hoop te bieden  

die nooit teleurstelt;  
laat ons bidden… 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor wereldleiders:  
 dat zij zich niet laten leiden door egoïsme en 

eigenbelang maar de consequenties van hun beleid 
voor de meest kwetsbaren niet uit het oog verliezen;  
laat ons bidden… 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor wie geen Paasfeest kunnen vieren:  
 mensen op de vlucht voor oorlog, armoede en geweld,  

wij denken aan de Oekraïners,  
dat wij met gebed en actie hun lot verzachten;    
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor hen die eenzaam zijn,  
 die verloren lopen of zich buitengesloten voelen:  
 dat zij zich geliefd voelen door de Goede Herder  
 en dat zij die liefde mogen ervaren   
 in de goedheid van hun naasten;  

laat ons bidden… 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor alle moeders, en voor allen die zorg en liefde  
 voor anderen op zich genomen hebben; 

en bidden wij ook voor mensen  
die zorg en liefde moeten missen;  
laat ons bidden… 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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L. Bidden wij voor onszelf:  
 dat wij als gelovigen mogen groeien  
 in eenheid en verbondenheid met Christus;  
 dat wij ons mogen inzetten voor de opbouw van de Kerk;  

laat ons bidden… 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 

P. Goede God,  
  in Jezus heeft U ons een Herder geschonken,  
 die ons bij elkaar houdt.  
 Hij kent ons, zoals ook U ons kent.  
 Luister naar ons gebed  
 en geef ons wat wij nodig hebben  
 om U als waarachtige leerlingen te volgen.  
 Dat bidden we U, door Christus onze Heer. Amen.  
 
 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  BROOD OP TAFEL 
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2. Beker met wijn, een vredewens, 
elkaar begroeten van mens tot mens; 
verbonden worden met iedereen 
want wie houdt het uit moederziel alleen? 

 
3. Maaltijd houden met Hem die sprak 

en zich in zijn leven tot voedsel brak; 
kom samen eten, drink van de wijn 
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn. 

 
Oproep tot gebed 
 
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard 

kan worden door God, de almachtige Vader. 
A. 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 
 
P. 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 eeuwig leven.  
Hij die met U leeft in eeuwigheid. Amen.    

 
Eucharistisch gebed (XII-a) 
      Allen gaan staan  
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Verheft uw hart.     
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
(Prefatie III van Pasen) 
P. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid,  

en om heil en genezing te vinden  
zullen wij uw naam verkondigen, al onze dagen.  
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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 
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P. 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. 
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 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 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. 

 
A. Redder van de wereld, bevrijd ons,  

Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. 
 
P. 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 zij. 
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 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, 
toenemend 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 paus Franciscus en onze bisschop Jozef. 

  
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters  
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd  
en over alle gestorvenen van wie 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 de heilige Jozef, haar bruidegom,  
met uw apostelen en martelaren, 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. 

 
P. Laten wij zingend bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
(melodie Rimsky-Korsakov) 
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 vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
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en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade. 

 
P. 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 

 
P. 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. 

A. Amen. 
 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wenst elkaar de vrede! 
 
Lam Gods
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Uitnodiging tot de communie 
 

P. Zalig zij die genodigd zijn  
aan de maaltijd van de Heer.  
Zie het Lam Gods,  
dat wegneemt de zonden der wereld. 

A. Heer, ik ben niet waardig,  
dat Gij tot mij komt,  
maar spreek slechts één woord,  
en ik zal gezond worden. 

 
Communie  
 

 

Meditatie: U bent mijn leven  

 
Jezus,  
liefde die liefde wekt,  
U was altijd in mij,  
en ik vergat het.  

U was in het diepste van mijn hart  
maar ik zocht U ergens anders.  

Toen ik mij ver van-U bevond,  
wachtte U op mij.  
En nu durf ik U te zeggen:  
U, de Qpgestane,  
u bent mijn leven. 

  
                                 Frère Roger van Taizé  
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Communiezang  AVE MARIA 
 
 
 

 

Meditatie: verlangen 

 
Elk verlangen, dat diep in ons naar God roept  
vormt een gebed.  
Jouw verlangen, .  
Dat is reeds jouw gebed.  

 
Er bestaat een innerlijkgebed  
dat nooit zwijgt:  

het is jouw verlangen 
 
Wanneer je wilt bidden  

zonder ophouden,  
Houd dan-nooit op  
te verlangen.   
                                 Naar Augustinus 

 
 
 
Gebed na de communie 
 
P. 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.   
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SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
P. Pasen vormt het hart van ons geloof. 

Niet lijden en dood, 
maar opstaan en leven zijn de blijde boodschap. 
Laten wij die missie de wereld in brengen en ons ernaar 
gedragen. 
Dan leeft de Heer opnieuw in ons hart en in onze daden. 
Zalig Paasfeest 

 
P. Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen  

en u beschermen tegen alle gevaren van de zonde. 
A. Amen. 
 
P. Moge Hij die door de verrijzenis van zijn Zoon  

u tot het eeuwig leven roept,  
u het geluk van de onsterfelijkheid schenken. 

A. Amen. 
 
P.  Moge u die na de dagen van Christus' lijden  

met blijdschap het paasfeest viert,  
met zijn hulp opgaan tot het feest van de eeuwige vreugde. 

A. Amen. 
 
P. Zegene u de almachtige God,  

Vader, Zoon en heilige Geest. 
A. Amen. 
 
P. Gaat in vrede heen, alleluja, alleluja. 
A. God zij dank gebracht, alleluja, alleluja. 
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Slotlied  KOM EN VOLG MIJ 
 
K: Kom en volg mij op de weg  

gehoorzaam aan de schriften  
die zijn vervuld van wat ik zeg:  
zij zullen u verlichten. 

 
A:  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
K: Vraag niet of hij wel veilig is 

maar durf mij te geloven; 
ik ben voor u in duisternis 
het schijnsel voor uw ogen. 

 
A: Ik geef u niet de overvloed 

waarvan de mensen dromen 
maar kracht die overwinnen doet 
wat ons wil overkomen. 

 
K: Kom en volg mij op de weg 

die mensen zal verbinden 
de zwakken in hun rechten zet 
en zicht geeft aan verblinden. 

 
A: Kom en volg mij op de weg 

en doe uw broeder leven 
ontvang wat u tot vrede strekt 
als zegen van Godswege 

 
 
 



 
 

DE WEEK VAN 8 MEI T/M 15 MEI 2022 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 8-5 10.00 uur:  Eucharistieviering  
   (Ps. Tristan Perez)  
Donderdag 12-5 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)   
Vrijdag 13-5 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)   
Zondag 15-5 10.00 uur:  Woord- en Communieviering 
   (Ps. Ans Dekker)  
         
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie;   
Voor Guus IJsselmuiden en familie; 
Voor familie en vrienden; 
Voor Maria Johanna Hendrica Kok; 
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en Afra Sluijter – van Halem; 
Voor Elisabeth Steegmans – Koenraad; 
Voor de familie Sanders – d’ Hamecourt. 
 

Donderdag 09:00 uur:  Voor Thea Prins. 
 
Vrijdag 09:00 uur:  Voor Harrie Jacobus Draijer. 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
OVERLEDENEN    

Benno Hulshof;          Henny Rikkers – Schoorl; 
Juul van der Veldt;     Riet Kinket – van der Wijden; 
Cornelis van Veen;    Johanna Keesom; 

    Johanna van Bergen – Rotteveel. 
 

AGENDA 
Vrijdag 13 mei om 18.45 uur: 1e communiebijeenkomst  

 



 
 

 
Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 

  
                             geldig t/m 6 juni 2022 

 
Hebt u geen los geld bij U? 

Scan dan bovenstaande code voor de collecte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


