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Intredezang: Zingt God de Heer 
 

 Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere, 

 Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren. 

 Laat ons tezaam prijzen 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. 
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 Dank aan de Herder, die zorgzaam en wij 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. 
 

 Voor U, Drie-ene God, zingen wij dankbaar tezamen 

 heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name, 

 engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots, 

 die ons standvastig maakt. Amen. 
 

Begroeting 
 

In het Evangelie horen we vandaag Jezus zeggen: 

Ik zie een grote menigte mensen,  

ik voel medelijden met hen. 

Een grote menigte is een massa. 

Wij kennen de massamedia: 

radio, televisie, facebook, internet. 

Miljoenen mensen worden erdoor bereikt. 

Daarom zijn het machtige middelen, 

ten goede en ten kwade. 

Zonder begeleiding of beheersing 

leiden de massamedia 

tot verwarring en verdeeldheid. 

Jezus voelde medelijden met de menigte, 

want zij waren als schapen zonder herder. 

Onmiddellijk raakt het evangelie 

hier de kern van de zaak, 

Elk mens hunkert naar begrip, 

naar aandacht, naar geborgenheid.’ 

1600 jaar geleden schreef Augustinus: 

‘Ons hart is onrustig tot het rust bij God.’ 
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Vele schapen zijn tegenwoordig zonder herder. 

Daar gaat het evangelie over. 

Jezus wilde ook onze Goede Herder zijn. 

Wij wensen u een inspirerende viering toe. 
 

Gebed om vergeving 

 Niet altijd slagen wij erin  

 een echte vriend of vriendin te zijn 

 voor mensen met wie wij het leven delen. 

 Soms lopen wij heen en weer 

 over de gevoelens van anderen. 

 Soms vergeten we 

 om een liefhebbend woord te spreken. 

 Soms zijn wij eigenzinnig 

 en vinden we onszelf het belangrijkste. 

 Soms vergeten we een bloem te zijn voor elkaar 

 en doen we hen juist pijn van wie wij het meeste houden. 
 

 Wij belijden onze onmacht en tekortkomingen 

 en vragen wij God en elkaar om vergeving. 

 Moge God zich ov er ons ontfermen, 

 onze zwakheden en tekortkomingen vergeven 

 en ons kracht geven om door het leven te gaan 

 in de geest van liefde en dienstnaarheid, 

 ons voorgeleefd door Jezus, Uw zoon en onze Heer. 

 Amen. 
 

Kyrie uit Missa Populi, H. Andriessen 
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Eer aan God 

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. Gij die wegneemt de zonde 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. 
 

Gebed 
 

Eerste lezing uit de profeet Jeremia 23:1-6  

 Jeremia verwijt de leiders dat zij hun herderschap over het volk 

 verwaarloosd hebben. Maar God zal een echte herder doen opstaan. 

Wee de herders, 

door wie de schapen van mijn kudde 

omkomen en verloren lopen 

- godsspraak van de Heer.  

Daarom zegt de Heer, Israëls God, 

tot de herders die mijn volk weiden: 

Door uw schuld zijn mijn schapen 

verloren gelopen en uiteengedreven; 

ge hebt er niet op gelet. 
 

Maar ik let wel op u om al uw misdaden  

- godsspraak van de Heer. 

Zelf breng ik de overgebleven schapen bijeen 

uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven. 

Ik breng ze terug naar hun weiden, 

ze worden weer vruchtbaar en talrijk. 
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Dan stel ik herders over hen aan, 

die hen werkelijk weiden. 

Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn, 

geen van hen wordt nog vermist 

- godsspraak van de Heer. 
 

Geloof mij, de tijd komt 

- godsspraak van de Heer - 

dat ik een wettige afstammeling van David doe opstaan; 

hij zal hen met bekwaamheid regeren 

en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. 

 

In zijn tijd wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig. 

En dit is de naam die men hem geeft: 

‘de Heer, onze gerechtigheid.  

 Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

Antwoordpsalm 23 
 

 De Heer is mijn herder, niets kom ik te kort 

 Hij laat mij weiden op groene velden. 

 Hij brengt mij water, waar ik kan Rusten; 

 Hij heeft mij weer frisse moed. 
 

 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. 
 

 Voorspoed en zegen verlaten mij nooit 

 elke dag van mijn leven. 

 Het huis van de Heer zal mijn woning zijn 

 voor alle komende tijden. 
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Tussenzang Psalm 23 

 Refrein:  

Want mijn Herder is de Heer: 

Nooit zal het mij aan iets ontbreken. 

 

Mijn Herder is de Heer: 

het ontbreekt mij aan niets 

Hij legt mij in grazige weiden, 

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. 

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 

 

Mij volgen uw heil en uw mildheid 

al de dagen van mijn leven. 

In het huis van mijn Heer wil ik wonen 

tot in lengte van dagen.  Refrein 
 

Tweede lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 2:13-18  

 Christus is de grote vredestichter: Hij heef de scheidsmuur tussen 

 joden en heidenen neergehaald en de mensheid met God verzoend 
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Broeders en zusters, 

door het bloed van Christus zijt gij echter, 

die eertijds veraf waart, 

thans in Christus Jezus dichtbij gekomen. 

Want Hij is onze Vrede, 

Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, 

en de scheidingsmuur heeft neergehaald 

door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen, 

namelijk de wet der geboden met haar verordeningen. 

Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee, 

één nieuwe Mens te scheppen, 

en die beiden in een lichaam met God te verzoenen 

door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. 

En Hij is gekomen 

en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart 

 en vrede aan hen die dichtbij waren. 

Want in Hem hebben wij beiden in een Geest 

toegang tot de Vader.   Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 

Lofzang voor het evangelie 

 Halleluja. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, 

En ik ken ze en zij volgen mij. Halleluja. 
 

Evangelie volgens Marcus 6:30-34  

 Jezus voel medelijden met de menigte, want zij zijn als schapen 

 zonder herder. 

In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus 

en brachten Hem verslag uit 

over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. 

Daarop sprak Hij tot hen: 'Komt nu eens zelf mee 

naar een eenzame plaats om alleen te zijn 

en rust daar wat uit.' 
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Want wegens de talrijke gaande en komende mensen 

hadden zij zelfs geen tijd om te eten. 
 

Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats 

om alleen te zijn. 

Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging; 

uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen 

en ze waren er nog eerder dan zij.  

Toen Jezus aan land ging zag Hij dan ook een grote menigte. 

Hij voelde medelijden met hen, 

want zij waren als schapen zonder herder; 

en Hij begon uitvoerig te onderrichten. 

   Woord van de Heer - Wij danken God. 

Acclamatie: U komt de lof toe… 
 

Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis - gebeden 

 Ik geloof in God, de almachtige Vader. 

 Schepper van hemel en aarde 

 En in Jezus Christus, 

 zijn eniggeboren 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. 
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 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 voorbeden - Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

Lied:    Neemt en eet met elkaar, 

leeft van het oergebaar,  

deelt tezamen brood en wijn, 

heelt de onmacht en de pijn.  
 

Neemt en drinkt met elkaar 

wordt als een bedelaar  

levend met een open hand 

die geluk om niet ontvangt.  
 

Komt, vernieuwt het verbond 

stemt in met hart en mond  

dankt de God die leven doet 

ons tot liefde samenroept. 
 

Gebed over de gaven 
 

Eucharistisch Gebed 

Machtige God, met alle eerbied noemen wij uw naam, die Gij 

gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt. De hemel en het land, 

het licht van deze dag, en ook wijzelf, God, zijn er dankzij U, die al 

van mensen houdt vóór zij geboren zijn. Wij noemen U van harte 

onze God en Vader, die doet wat Gij zegt, en ons in leven houdt, 

die naar ons zoeken blijft tot Gij ons in den vreemde vindt, om 
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wille van uw Zoon, de eerste van ons allen. In stad en land, in 

mensen en machten, in levenden en doden wordt Gij vermoed en 

uitgesproken, tot deze aarde zal zijn omgevormd tot stad van 

vrede, het nieuwe Jeruzalem, waar alle leed geleden is, en al ons 

kwaad vergeten. Luister dan ook als wij U zegenen, God, en 

zingen zonder einde: 
 

Sanctus & Benedictus uit Missa Populi, H. Andriessen 
 

Heer, onze God, Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons dat 

onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij 

vergeten dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortge-

bracht, 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. 
 

Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor 

ons worden tot 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 vergo-

ten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te ge-
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denken." 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. 
 

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. 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 hier in ons midden. Bevestig uw kerk die in 

ballingschap is, en maak haar één in liefde en geloof, tezamen met 

uw dienaar paus Franciscus en onze bisschop Johannes. Samen 

met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de 

Heer, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en 

martelaren en al uw heiligen, in het bijzonder: de heilige Anna, de 

zalige Titus Brandsma, de heilige Urbanus, de heilige Augustinus, 

de Goede Herder en uw heilige Geest, vragen wij om uw 

barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw 

grootheid, en brengen wij U onze dank. Door Hem en 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. 
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Onze Vader: gebeden 

 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 aan onze schuldenaren; 

 en breng ons niet in verzoeking. 

 maar verlos ons van het kwade. 

 Want van U is het Koninkrijk 

 en de kracht en de heerlijkheid 

 in eeuwigheid. - Amen 
 

Vredewens -  Agnus Dei uit Missa Populi, Andriessen 
 

Communie 
 

Communiezang: 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. 
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 O Christus, ons van God gegeven, 

 Gij tot in alle eeuwigheid, 

 de weg, de waarheid en het leven, 

 Gij zijt de zin van alle tijd. 

 Vervul van dit geheimenis, 

 Uw kerk die in de wereld is. 
 

Slotgebed - mededelingen 
 

Wegzending en zegen – Indien mogelijk gaan staan 

Pr. De Levende zegene en behoede u. 

 De Levende doe zijn aangezicht over u lichten 

 en zij u genadig. 

 De Levende verheffe zijn aangezicht over u 

 en geve u vrede. 

Al. Zegen ons en behoed ons, 

 Doe lichten over ons Uw aangezicht 

 en wees ons genadig. 

 Zegen ons en behoed ons, 

 doe lichten over ons Uw aangezicht 

 en geef ons vrede. 

Pr. En zegene ons de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige 

 Geest. 

Al. Amen. 
 

 

Slotzang: Zingt voor de Heer van liefde en trouw 

 

 Zingt voor de Heer van liefde en trouw, 

 die onder ons verblijven wou. 

 Zingt als het gras, dat dankt voor dauw, 

 alleluja, alleluja. 
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 Zingt voor het heilig hemels brood, 

 dat ons versterkt in alle nood, 

 dat ons doet leven na de dood, 

 alleluja, alleluja. 
 

 Zingt voor de liefde, die ons bindt, 

 die in ons hoofd haar woning vindt, 

 die in ons hart haar rijk begint, 

 alleluja, alleluja. 
 

 Zingt voor het heil dat komen gaat, 

 zingt voor de deur die open staat,  

 zingt voor de God die zingen laat, 

 alleluja, alleluja. 
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