
Vierde Paaszondag  

Zondag van de goede Herder 

  
AANHEF EN KRUISTEKEN 

Wees bij ons, Herder van mensen, 

mogen wij steun en hoop vinden in uw Woord, 

mogen wij kracht putten uit uw aanwezigheid: 

Vader, Zoon (+) en heilige Geest. Amen!   

 

OPENINGSWOORD  

Wie ergens naar binnen wil 

om te zien hoe het daar aan toe gaat, 

moet allereerst de toegangsdeur vinden. 

Op zoek naar geluk en diepe vreugde in dit leven  

moet je weten in welke richting je moet zoeken. 

“Ik ben de deur”, zegt Jezus vandaag in het evangelie. 
 

Jezus, de toegangsdeur  

naar een gelukkig en vreugdevol leven. 

Wie het aandurft zijn leven in te richten  

zoals Hij het ons heeft voorgeleefd,  

zal ook delen in zijn vreugde. 
 

Laten wij door die deur, die Jezus is,  

vrij in en uit gaan,  

om tot de Liefde van de Vader te komen, 

om de zin van ons leven te ontdekken. 

Hij, de goede Herder, wil ons leven geven,  

en wel leven in overvloed! 
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Het is vandaag Roepingenzondag. 

We willen dan ook bidden om goede herders in de Kerk, 

mensen die voorgaan in geloof en gebed, 

mensen die ons de liefde van Christus verkondigen 

en ons helpen om die liefde tot leven te laten komen, 

mensen die mensen samen brengen  

en verbondenheid laten groeien. 

 

GEBED OM ONTFERMING EN MEDEDOGEN 

Heer, leer ons om te onderscheiden 

hoe wij als christenen in deze tijd 

dienen te handelen en te spreken. 

Heer, ontferm U over ons. 
 

Christus, herinner ons  

er in tijden van grote drukte of van zorgen aan  

dat bij U rust, frisse moed en diep vertrouwen te vinden zijn. 

Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer, doe ons ontdekken dat onze ware thuis bij U ligt, 

en laat ons door uw Woord de weg er naartoe vinden. 

Heer, ontferm U over ons. 
 

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, 

ons vergeving en bemoediging schenken 

en ons leiden op de weg ten leven. 

 

LOFPRIJZING 

Laten wij de Heer loven en prijzen 

en dankbaar zijn voor zijn schepping 

waarin Hij ons geschapen heeft  

naar zijn beeld en gelijkenis. 
 

Danken wij Hem 

voor het licht van zon, maan en sterren,  

voor de pracht van bloemen en planten, 

voor het wisselen van de seizoenen 

en voor alle leven hier op aarde. 
 

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 
 



Laten wij de Heer loven en prijzen 

omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden, 

die ons de werkelijke waarden van het leven  

heeft kenbaar gemaakt  

en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven. 
 

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 
 

Laten wij de Heer loven en prijzen 

in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten 

voor het geluk en het welzijn van medemensen, 

voor de verdere uitbouw van zijn schepping, 

voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap, 

voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht. 
 

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 
 

Laten wij de Heer loven en prijzen: 

voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen: 

de glimlach van een kind, een onverwacht teken van liefde, 

een luisterend oor, voor een gebaar van troost, 

een woord van dank, en het warme gevoel bij intens geluk. 
 

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 

 

OPENINGSGEBED 

Liefdevolle God, 

U waakt als een herder over ons 

en U wilt ons leiden op de weg van het leven. 

In vreugde en verdriet, in blijdschap en zorgen, 

altijd, wilt U ons tot licht en tot steun zijn. 

Wij vragen U: maak ons vertrouwd 

met uw Stem, met uw Woord. 

Help ons binnen te gaan door de deur  

die Jezus voor ons open houdt, 

de deur die ons leidt naar een leven in zijn spoor, 

een leven waar wij er zullen zijn voor elkaar. 

Mogen wij ook in deze moeilijke periode 

vertrouwvol uw toekomst tegemoet gaan, 

zoals Hij het deed, de opgestane Heer, 

Hij die ons leidt naar leven in overvloed. Amen! 

 



Inleiding op de eerste lezing uit de H. Schrift 

 Petrus verkondigt dat de gekruisigde Jezus door God  

 tot Heer en Christus is gemaakt.  

 Zij die Hem willen volgen, bekeren zich en laten zich dopen. 

 

UIT DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN (hfst.2) 

 Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf (andere 

apostelen) naar voren, verhief zijn stem en sprak hen als volgt 

toe:  ‘Heel het huis Israël moet zeker weten dat God Hem tot 

Heer en Messias heeft aangesteld, deze Jezus, die u hebt 

gekruisigd.’ 

Toen zij dit hoorden kromp hun hart ineen en ze zeiden tegen 

Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten wij doen, 

broeders?’ 

Petrus zei tegen hen: `Bekeer u! Ieder van u moet zich laten 

dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw 

zonden. Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen. 

De belofte geldt immers voor u en uw kinderen, en voor allen 

ver weg, die de Heer onze God erbij zal roepen.’ 

 Met nog vele andere woorden getuigde hij, en hij spoorde hen 

aan met de woorden: ̀ Laat u redden uit dit ontaarde geslacht!’ 

Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen; en op die dag 

sloten zich ongeveer drieduizend mensen aan. 
 

 
 

ANTWOORDPSALM Psalm 23 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Alleluia! 
 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; 

Hij laat mij weiden op groene velden. 

Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, 

Hij geeft mij weer frisse moed. 
 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Alleluia! 



 

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden 

omwille van zijn naam. 

Al voert mijn weg door donkere kloven, 

ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. 

Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen. 
 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Alleluia! 
 

Gij nodigt mij aan uw tafel, tot ergernis van mijn bestrijders. 

Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. 
 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Alleluia! 
 

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, 

elke dag van mijn leven. 

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn 

voor alle komende tijden. 
 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Alleluia! 

 

Inleiding op de tweede lezing uit de H. Schrift 

 In zijn brief schetst een leerling van Petrus Christus als degene 

die voor ons geleden heeft. Hij nodigt ons uit in zijn 

voetstappen te treden, niet door het lijden te zoeken, maar 

door met Jezus mee te werken aan de bevrijding van de 

mensen, en daarbij het lijden niet uit de weg te gaan. 

 

UIT DE 1ste BRIEF VAN DE H. APOSTEL PETRUS (hfst. 1) 

Dierbaren, geduldig verdragen dat u te lijden hebt vanwege 

uw goede daden, dát is het wat God behaagt. En het is ook 

uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een 

voorbeeld nagelaten; u moet in zijn voetstappen treden. 

Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog 

gevonden. Als Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug. 

Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. 

Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. 

In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout 

gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven 

voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen. 

Want u was verdwaald als schapen, maar nu bent u bekeerd 

tot de herder en behoeder van uw zielen. 



EEN OGENBLIKJE STILTE OF RUSTIGE MUZIEK 

 

Inleiding op de evangelielezing 

Jezus past het beeld van de herder en de schapen toe op 

Hemzelf en ons als gelovigen. Daarbij gebruikt Hij ook het 

beeld van de deur van de schaapskooi. Jezus zelf is de deur 

waardoor wij mogen binnengaan en gered worden. 
 

UIT HET HEILIG EVANGELIE VAN ONZE HEER JEZUS 

CHRISTUS VOLGENS JOHANNES (hfst. 10) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

‘Waarachtig, Ik verzeker u:  

wie niet door de deur de hof 

van de schapen binnenkomt, 

maar naar binnen klimt op 

een andere plaats, kan alleen 

maar een dief zijn  

en een bandiet. 

Wie wel door de deur 

binnenkomt,  

is de herder van de schapen. 

Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn 

stem. Zijn schapen roept hij ieder bij zijn naam, en hij brengt 

ze naar buiten. En als hij zijn schapen allemaal naar buiten 

heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, en de schapen volgen 

hem omdat ze zijn stem kennen.  

Een vreemde echter zullen ze nooit volgen; integendeel, ze 

gaan voor hem op de vlucht, omdat ze de stem van vreemden 

niet kennen.’ 

In deze versluierende taal sprak Jezus hen toe, maar ze 

begrepen niet wat Hij hun te zeggen had. Jezus ging dus 

verder: `Waarachtig, Ik verzeker u: Ik ben de deur voor de 

schapen. Al degenen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en 

bandieten, naar hen hebben de schapen niet geluisterd. 

Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden: 

die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden. 

Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten, 

en om verloren te laten gaan; Ik ben gekomen opdat ze leven 

mogen bezitten, en wel in overvloed. 



BEZINNING  ‘Een vertrouwde stem’ 

Jezus gebruikt graag voor Zichzelf 

beelden uit het herdersbestaan. 

Hij is de Deur naar de schaapsstal, 

een betrouwbare Toegang voor het leven. 

Door Hem klinkt ook de vertrouwde stem 

van de Herder die zijn schapen vooruitgaat. 

Al die beelden spreken van bevrijd leven, 

van ruimte en van een weldadige toekomst. 

In Hem is er niets van bedreiging. 

Er is geen plaats voor angst of dood. 

Luisteren naar zijn vertrouwde stem 

doet mensen nieuwe wegen gaan. 

Hij roept op om zelf bevrijdend te leven, 

om ruimte te scheppen voor iedereen. 

Hij is een levende uitdaging 

om stem te geven aan stom geslagen monden. 

Door onze Woorden mag Hij spreken 

van bevrijding en leven voor iedereen. 

Door onze daden mag zijn diepste intentie 

aan het licht komen in onze wereld: 

vrede, recht, liefde en geluk, overal. 

Zijn manier van leven is de toegang 

tot een nieuwe hemel en aarde. 

Zo wil Hij voor ieder van ons 

een open Deur zijn, een vertrouwde Stem. 

Maar zijn oproep gaat nog verder. 

Ook wij mogen deuren openen 

om mensen geborgenheid en leven te geven. 

En onze stem mag woorden spreken 

van bevrijding, van ruimte en toekomst. 

We zijn geroepen, ieder van ons, 

om zorg te dragen voor leven, 

voor leven in overvloed. 

 

MEDITATIE IN STILTE  

OF MET ZACHTE MUZIEK  

 

 



GELOOFSTEKST 

Ik geloof in God,  

Schepper van al wat leeft,  

een God van liefde,  

die ons, mensen,  

heeft gemaakt naar zijn eigen beeld  

om op Hem te gelijken,  

om ons stap voor stap  

naar de voltooiing te brengen. 
 

Ik geloof in Jezus van Nazareth,  

die onder ons leefde  

als het gezicht van de onzichtbare God, 

die de weg ging van de liefde  

voor elke mens, 

met het conflict, de strijd en de dood. 

Ik geloof dat God  

Jezus deed opstaan uit de dood 

en dat Hij leeft tot op vandaag. 
 

Ik geloof in de gemeenschap van mensen, 

die samenkomt in Jezus’ naam 

om het brood te breken en te delen, 

om te leven van zijn Woord, 

om te dienen zoals Hij. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest, 

die ons één maakt in verscheidenheid, 

die ons in herinnering brengt  

wat we nooit mogen vergeten: 

dat de God van leven en liefde  

hier en nu aanwezig is 

en ons roept tot een leven,  

waaraan geen einde komt.  

Amen. 

 

 

 

 

 



VOORBEDEN 

Bidden we op deze zondag – die tevens roepingenzondag is – 

dat jonge of minder jonge vrouwen en mannen zich zó zouden 

laten raken door Gods liefde en herderlijke zorg voor mensen, 

dat ze met heel hun leven willen ingaan op Jezus’ vraag 

om herder te worden over zijn mensen. Laten wij bidden… 

God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia! 
 

Bidden we voor alle priesters, diakens, religieuzen, 

parochieassistenten, pastorale werkers en animatoren: dat zij 

door hun manier van leven en door hun woorden voor 

medemensen de deur openen naar God, die Bron van leven en 

geluk is voor elke mens. Laten wij bidden… 

God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia! 
 

Bidden we voor alle mensen die medeverantwoordelijkheid 

dragen in de Kerkgemeenschap: dat Gods Geest hen kracht 

zou geven en dat ze zich gedragen mogen weten door ons 

gebed en onze steun bij hun inzet voor de Kerk en hun 

medemensen. Laten wij bidden… God van leven en licht,… 
 

Bidden wij voor allen die in hun gezin, op hun werk of als 

vrijwilliger goede herders zijn voor anderen. Dat het voorbeeld 

en de uitnodiging van Jezus hun de kracht zouden geven om 

vol te houden en steeds opnieuw aandacht te hebben 

voor wat anderen echt doet leven en gelukkig maakt. 

Laten wij bidden… God van leven en licht,… 
 

Tenslotte denken we in ons gebed ook aan de slachtoffers van 

het coronavirus; aan wie ziek zijn; aan wie zich als een goede 

herder inzetten voor zieke en oudere mensen; aan wie zich op 

een bijzondere wijze inzetten voor onze samenleving; aan wie 

zorg dragen voor mensen in stad en land, in het Zuiden van de 

wereld... Laten wij bidden… God van leven en licht,… 
 

God, Herder en Hoeder van ons leven, kijk naar de zorg van 

mensen voor elkaar, kijk naar de liefde waarmee zij elkaar 

omringen. Zegen die zorg en die liefde, vandaag en altijd. 

Amen. 

 

 

 



ONZE VADER  

 Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, 

de Vader van Jezus Christus, dankzij wie wij bidden mogen: 
 

 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. 
 

Herder en Behoeder van mensen, 

wij danken U dat wij uw kinderen mogen zijn. 

Laat ons vreugde erin vinden 

als wij proberen te leven voor U, 

voor elkaar, 

voor al wat Gij ons hebt toevertrouwd. 

Dan zullen wij mogen uitzien 

naar de definitieve wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  

tot in eeuwigheid. Amen! 

 

Gebed om vrede  

Heer Jezus, Gij zijt onze Herder. 

Roep ons bij onze naam en help ons U te volgen. 

Blijf ons roepen, ook al vervaagt uw stem 

omdat wij soms te veel afstand van U nemen. 

Blijf ons zoeken  

als wij afdwalen en eigenzinnige wegen gaan. 

Leid ons naar de schaapsstal van vrede en gerechtigheid, 

en begeleid ons door de deur die ons brengt bij de Vader, 

die leeft in eeuwigheid. 
 

De vrede van de Heer dale neer in uw hart, 

in uw gedachten, in uw woorden, in uw daden. 

 

STILTMOMENT OF ZACHTE MUZIEK 



SLOTGEBED ‘ROEPINGENGEBED’ 

Heer Jezus, Gij zijt de goede herder.  

Gij komt naar ons toe en roept ieder bij naam. 

Gij wilt dat wij léven en wel in overvloed. 

Draag zorg voor de kudde die Gij weidt. 

Open onze oren voor uw stem,  

neem onze angst weg om te antwoorden. 

Verdiep het vertrouwen van jonge partners 

om het met elkaar als gehuwden te wagen. 

Geef ons religieuzen en godgewijden,  

profeten voor vandaag.  

Beziel allen die zich inzetten voor uw Kerk 

met de vreugde van uw evangelie. 

Schenk ons de priesters en diakens  

die we nodig hebben. 

Vervul hen met uw Geest van hoop en sterkte. 

Beziel elk van ons, die uw naam als christen draagt. 

Laat niet toe dat zorgen ons verlammen. 

Roep uw Kerk naar buiten 

zodat uw Woord van Liefde  

in heel uw schepping wordt gehoord. 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Zoals een herder voor zijn schapen, 

had Jezus, de Mensenherder, oog en hart voor de mensen. 

Die zorg en aandacht wil Hij met ons delen. 

Die zorg en aandacht moge ook de onze worden. 

Door Hem gehoed en geweid mogen wij behoeders worden 

van elkaars welzijn en vrede. 

Door zijn Geest vervuld mogen wij herders worden 

voor de mensen rondom ons. 

Daartoe zegene ons de algoede God 

die is + Vader, Zoon en H. Geest. Amen. 

 

Dit gebedsblaadje is een uitnodiging en een kans om  

in verbondenheid met onze Parochie in Deinze en  

met zoveel medezusters en -broeders,  

in gebed verbonden te zijn –  

ook in deze bijzondere tijden.  



Parochieassistente Katrien zorgde voor de vormgeving.  

Deken Rudy zorgde voor de samenstelling.  

Uit volgende bronnen werd geput: het Archief van de zondagsvieringen van de 

Dominicanen in Schilde, Parochie in Diest, Gooi en Sticht, In uw Midden,  

KBS Willibrord 1995, Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering, 

Bisschop Lode Aerts, Wim Holterman ofsf, en eigen bewerkingen.  
 

Vele van onze kerken blijven toegankelijk voor  

persoonlijke bezinning, rust en gebed. U bent ten zeerste welkom.  

In de meimaand kan u in de Sint-Martinus en Sint-Antonius Abtkerk  

een montage bekijken en beluisteren rond de boodschap van Maria.  

Ook hier bent u ten zeerste welkom.  

 

LITURGISCH AANBOD VIA DE MEDIA 

 

ZATERDAG 2 MEI 
 

Radio:  eucharistie om 9 u. en om 18.15 u. op Radio Maria 
 

Livestream 

eucharistie om 10 u. en gebed om 17.15 u. (Onze-Lieve-Vrouwe-

kathedraal, Antw. https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video 

/coronacrisis-liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203 

 

ZONDAG 3 MEI 4de PAASZONDAG 

Radio: 

- eucharistie om 10 u. en om 18.15 u. op Radio Maria 

- eucharistie om 10 u. op Radio 1, St.-Servaasbasiliek, Grimbergen 
 

TV: 

- eucharistie om 10 u. op één, St.-Servaasbasiliek, Grimbergen 

- een geloofsgesprek vanaf 09.45 uur op NPO 2 en eucharistie om           

10 u. op NPO 2 (Ned), (H. Petruskerk in Roelofarendsveen) 
 

Livestream: 

- eucharistie om 10 u. vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekath., Antw. 

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video/coronacrisis-

liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203 

- eucharistie om 11 u. vanuit de abdij van Averbode via 

https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/uitzendingen 

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video/coronacrisis-liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video/coronacrisis-liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video/coronacrisis-liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video/coronacrisis-liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203
https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/uitzendingen

