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De Goede Herder is van maandag tot 

en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 

uur open voor een moment van rust, 

meditatie en  

om een kaarsje op te steken 

God roept een mens tot leven

 



Openingslied: 
  
DIT IS DE DAG      (DGH-bundel 160) 
 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft hij ons licht aangeheven. 
 2 

Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren, 
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 3 
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren Gods heilige Naam. 
En Hem in waarheid aanbidden. 
      (H. Oosterhuis/Lobet den Herrn, 1665) 

 
 
Welkom en inleiding  
  
  
Gebed om vergeving  
Broeders en zusters,      
Belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God 
Om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 
 

Ik beleid voor de almachtige God, 
En voor ons 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 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

Onze zonde vergeven, en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Amen. 
  



Heer ontferm U 
Christus ontferm U 
Heer ontferm U  (gesproken) 
 

 
 
Glorialied 
 
DANKT, DANKT NU ALLEN GOD   (DGH-bundel 142) 
 

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet, hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
 2 
Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 

 3 
Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, die ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden is zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
         (J.Wit/J. Crüger, 1648) 

 
Gebed 

God, onze Vader, 

In uw grenzeloze goedheid heeft u ons geroepen 

En elk van ons een taak gegeven. 

Geef ons een hart dat luistert naar uw inspraken. 

Leer ons zien waar gij U Ophoudt in deze wereld 

Wijs ons de plaats waar Gij woont 

Opdat wij bij U blijven 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

Die met U leeft en heerst en in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen 

 

   



 
Dienst van het Woord  
 
1e Lezing: Uit 1 Samuel, 3, 3b-10,19  
 
De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuel lag te slapen 
in het heiligdom van de Heer waar de ark van God stond. 
Toen riep de Heer: ‘Samuel!’  
Samuel antwoordde ‘Hier ben ik.’ 

Hij liep haastig naar Eli en zei: ‘Hier ben ik, u hebt mij toch 
geroepen?’ 
Maar Eli antwoordde: Ík heb u niet geroepen, mijn jongen; ga 
maar weer slapen.’ 
Toen riep de Heer opnieuw: ‘Samuel! 
Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt mij 
toch geroepen?’ 
Eli antwoordde: ‘Ik heb niet geroepen, mijn jongen, ga maar 
weer slapen.’ 
Samuel kende de Heer nog niet: een woord van de Heer was 
hem nog nooit geopenbaard.  
En weer riep de Heer Samuel, nu voor de derde maal.  
Samuel stond op en liep naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt mij 
toch geroepen?’ 
Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep.  
En hij zei tot Samuel: ‘Ga slapen en mocht Hij je roepen dan 
moet je zeggen: Spreek, Heer, uw dienaar luistert.’ 
Samuel ging dus weer op zijn gewone plaats slapen.  
Toen kwam de Heer bij hem staan en riep evenals de vorige 

malen: ‘Samuel, Samuel!’ 
En Samuel antwoordde: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert!’ 
Samuel groeide op: de Heer was met hem en liet niet een van 
zijn woorden onvervuld. 
Woord van de Heer,      Wij danken God 
 

 

 

 

 



Tussenzang: 

ALS REGEN DIE DE AARDE DRENKT (bundel DGH nr. 128) 

 1 

Als regen die de aarde drenkt die droog en dorstig is: 

zo voedt het woord van God de mens die doods en duister is. 

 2 

Als zonlicht dat het groen gewas uit zaad ontkiemen doet: 

Zo geeft het woord van God de mens luister en nieuwe gloed. 

 

2e Lezing:  

Uit Paulus: 1e brief aan de Korinthiërs, 6, 13c-15a, 17-20 

Broeders en zusters ,het lichaam is er niet voor de ontucht 

maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam. God heeft niet 

alleen de Heer opgewekt uit de dood, Hij zal ook ons doen 

opstaan door zijn kracht. Gij weet toch, dat uw lichamen 

ledematen zijn van Christus? Maar wie zich met de Heer 

verenigt is met Hem één geest. Elke andere zonde die een 

mens bedrijft gaat buiten het lichaam om, maar de ontuchtige 

zondigt tegen zijn eigen lichaam. Gij weet het: uw lichaam is 

een tempel van de heilige Geest die in u woont, die gij van God 

hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht en de 

prijs is betaald. Eert dan God met uw lichaam. 

Woord van de Heer,   Wij danken God 

 

 

Tussenzang: 

ALS REGEN DIE DE AARDE DRENKT 

 3 

Als schaduw die verkoeling brengt op ’t heetste van de dag 

Geneest het woord van God de mens die op bevrijding wacht. 

 4 

O God, vernieuw de dorre grond, verzacht wat is verhard: 

Maak ons gehoorzaam aan uw woord en mensen naar uw hart. 
         H. Jongerius / Th. Tallis 

 



 

Evangelie: Johannes, 1, 35-42. 

 

De Heer zij met u.  En met uw geest.  
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. 
     Lof zij U, Christus.  
Acclamatie: Alleluia, Alleluia 
 
Spreek, Heer, uw dienaar luistert; uw wooren zijn woorden van 
eeuwig leven. 
 
In die tijd stond Johannes daar met twee van zijn leerlingen. Hij 
richtte het oog op Jezus die voorbij ging en sprak: ‘Zie het Lam 
Gods.’De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen 
Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij 
Hem volgden, vroeg Hij hen: ‘Wat verlangt gij?’Ze zeiden tot 
Hem: ‘Rabbi – vertaald betekent dit: Meester – waar houdt Gij u 
op?’ Hij zei hen: ‘gaat mee om het te zien.’Daarop gingen zij 

mee en zagen waar Hij zich ophield. Die dag bleven zij bij Hem. 
Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon 
Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes 
hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste 
die Hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei: ‘Wij 
hebben de Messias – dat vertald betekend: de Gezalfde – gevonden,’ 
en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: ‘Gij 
zijt Simon, de zoon van Johannes, gij zulr Kefas genoemd 
worden, dat betekent: Rots. 
Acclamatie:  U komt de lof toe (koorleden) 
 

 
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 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,  
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 vergeving van de zonden,   
de verrijzenis van het lichaam,   
en het eeuwig leven. Amen.  

 

Acclamatie - Voorbede: - gesproken 

 

Heer, ontferm U (3x) 

 

In de voorbeden worden opgenomen de intenties,  

die vanuit onze vijf locaties zijn voorgedragen. 

 

 

 

Afsluitend gebed 

Goede God,  

‘Gij hoort ons bidden, daarop vertrouwen wij. 

Behoed ons en blijf ons zegenen 

Door Jezus Christus die met U leeft in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

 

 

 

Collecte 

l 

 



Offerandelied 
 
O HEER, DOOR HET GEBROKEN BROOD (DGH-bundel 270) 
 
O Heer door het gebroken brood en hier vergoten wijn, 
wekt Gij ons op uit alle dood en vraagt ons in ontferming groot 
uw kinderen te zijn 
 2 
Gij deelt nu deze mannaspijs in onze aardwoestijn, 

waar wij vervolgen onze reis, de lange weg naar ’t paradijs, 
om eens bij U te zijn. 
 3 
Gij noodt ons aan de tafel, Heer, wij vieren bruiloftsfeest. 
Ons Kana ziet het wonder weer en zingt van deze ommekeer, 
van drank die ons geneest. 
 4 
Gij roept ons door de Mensenzoon voorgoed uit slavernij. 
Zijn offer zag Hij als zijn loon, zijn lijden droeg Hij als zijn 
kroon, zijn liefdesmaal maakt vrij. 
         (A.Lantman / ) 
 
  

Gebed over de gaven   

Heer, met vreugde hebben wij deze tafel toebereid. 

Kom hier aanwezig en voltooi deze maaltijd 

Tot het gastmaal van een nieuw verbond 

Door Jezus Christus, onze Heer. Amen 

 

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. 

 

 
 
 



EUCHARISTISCH GEBED  
  
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. 
  
  

Prefatie  

Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht 

dat wij U, heilige Vader, altijd en overal danken 

door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. 

Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt. 

Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en Verlosser. 

Hij is vlees geworden door de heilige Geest 

en uit een maagd geboren. 

Om uw wil te vervullen  en U een heilig volk te verwerven 

strekte Hij zijn hand uit, opdat Hij door zijn lijden 

aan de dood een einde zou maken 

en de verrijzenis klaar als de dag 

voor onze ogen zou doen stralen. 

Daarom stemmen wij in met de engelen 

en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid 

en wij juichen en zeggen: 

 

 
Allen:  
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.  
 
 

 

 



        (DGH-bundel onder 12) 

Heer, onze God, 

Gij zijt heilig en goed 

en zó bekend met ons 

dat onze namen zijn geschreven in uw hand. 

Geen mens zult Gij vergeten 

dank zij Jezus Christus, uw Zoon, 

die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt 

om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,  

om het hart te helen van mensen die gebroken zijn,  

om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. 

Wij danken U, 

dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. 

Wij danken U, dat Hij de naam geworden is 

voor heel ons leven ten einde toe. 

 

Zo zegenen wij de naam van God 

  Zo zegenen wij de naam van God. 

         Allen gaan staan. 

 

Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, 

dat zij voor ons worden tot het Lichaam en Bloed 

van Jezus Christus onze Heer. 

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, 

nam Hij brood in zijn handen,  

Hij zegende U, Hij brak het 

en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 

 

 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM, 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Ook nam Hij de beker, 

Zegende U weer,  

En gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 



 

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. 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

En wij belijden tot Gij wederkeert,  

Dat Gij verrezen zijt. 

         Allen gaan zitten. 

 

Heer onze God, zo gedenken wij Hem, 

die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien 

die Gij hebt opgewekt 

en naam gegeven hebt hoog boven alle namen. 

Jezus de Heer is Hij, 

Die Is en Blijven Zal, - uw rechterhand – 

en tot Hij komt verkondigen wij Hem 

door deze levensbeker 

en door dit brood dat wordt gedeeld. 

 

Zo zegenen wij de naam van God 

     Zo zegenen wij de naam van God 

 

 

Wij bidden U: 

zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat 

en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; 

maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en 

dood; 



en laat ons mensen zijn die woningen bouwen 

voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons 

en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, 

de Mensenzoon in ons midden. 

 

Bevestig uw kerk die in ballingschap is 

en maak haar één in liefde en geloof, 

tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus 

en met alle bisschoppen. 

 

Samen met heel uw volk,  

met Maria, altijd maagd, moeder van de Heer, 

met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,  

vragen wij U om uw barmhartigheid voor levenden en doden, 

erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 

Zo zegenen wij de Naam van God. 

      Zo zegenen wij de naam van God. 

 

Door Hem in met Hem en in Hem 

Zal uw Naam geprezen zijn, 

Heer onze God, almachtige Vader,  

in eenheid van de heilige Geest 

Hier en nu en tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

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 schuld, 

zoals ook wij onze schuldenaren vergeven; 

en leid ons niet in beproeving; 

maar verlos ons van het kwade 



want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheidin 

eeuwigheid. Amen 

 

Vredeswens 

 

Lam Gods  (gesproken) 

 

Communie 

 

Gebed 

Heer, wij danken u voor de overvloed van dit gastmaal 

Dat Gij voor ons hebt aangericht als teken van uw Verbond 

Laat uw gave in ons vrucht dragen; 

Dat wij het dienstwerk volbrengen waartoe Gij ons roept, 

En aan alle mensen uw heil verkondigen. 

Door Christus onze Heer. Amen 

 

 

Mededelingen 

 

Zegenbede en wegzending 

 

God zegene u met alle hemelse zegen; 

Hij geve dat u voor zijn ogen 

heilig en onberispelijk zult leven; 

Hij schenke u de rijkdom van zijn heerlijkheid 

en onderrichte u met het woord der waarheid; 

Hij verlichte u door het evangelie van het heil 

en make u groot in onderlinge liefde. 

Door Christus onze Heer. 

      Amen 

Zegene u de almachtige God, 

Vader Zoon, en heilige Geest 

      Amen 

 



Slotlied      (DGH-bundel 143) 

DE AARDE IS VERVULD 

 1 

De aarde is vervuld van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 

 2 

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood door al het leven heen 

 7 

Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. 
       ( W.Barnard / Frits Mehrtens) 


