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OPENER

Jezus, de hoeksteen van ons bestaan, roept ons vandaag op om goede herders te worden.
Goed leiderschap houdt in dat wij in voor- en tegenspoed zorg dragen
voor wie aan ons wordt toevertrouwd. Geen eenvoudige opdracht, maar we mogen ons altijd
herinneren dat God ons liefheeft en de kracht geeft die wij nodig hebben.

Dit weekend is het roepingenzondag. We bidden om herders voor het Godsvolk.
Mannen en vrouwen die gezonden worden om ons,
in ons geloven, te begeleiden en te ondersteunen.
Mensen die met een herderlijke zorg de christelijke gemeenschap willen dienen.
Elke christen is geroepen om een persoonlijke relatie met Christus te beleven
en daarvan te getuigen zodat anderen de weg naar Christus vinden.

MOMENT VAN INKEER

Heer, wees onze herder
en maak ons ontvankelijk voor uw liefde
die ons bevrijdt uit angst en kwaad. Heer, ontferm U over ons.

Christus, wees onze herder
en leid ons langs wegen van gerechtigheid
waar wij uw naam recht doen.  Christus, ontferm U over ons.

Heer, wees onze herder  en nodig ons uit in uw huis,
waar Gij ons voedt met uw Woord. Heer, ontferm U over ons.

GEBED

God, onze Vader, zozeer gaan wij U ter harte
dat Gij ons uw Zoon Jezus gezonden hebt.
Als een goede Herder draagt Hij zorg voor alle mensen.
Geef dat ook wij het beste van onszelf durven geven
voor het welzijn van elkaar.
Wij vragen U dit in naam van Jezus, de goede Herder,
Hij die met U leeft tot in eeuwigheid. Amen.



EVANGELIE:

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal , © Nederlands Bijbelgenootschap 2014,

Jezus zei: ‘Ik ben de goede herder. Luister! Een goede herder geeft zijn leven om zijn schapen
te redden. Maar iemand die ervoor betaald wordt om op de schapen van een ander te passen,
doet dat niet. Dat is geen echte herder. Hij zorgt niet goed voor de schapen, want ze zijn niet
van hem. Als er een wolf aan komt, laat zo iemand de schapen in de steek en vlucht weg. Dan
valt de wolf de schapen aan en jaagt ze uit elkaar.
Ik ben de goede herder. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorg ik voor de mensen
die bij mij horen. Ik geef mijn leven voor die mensen. Want ik ken hen, en zij kennen mij. Net
zoals ik de Vader van dichtbij ken, en zoals hij mij van dichtbij kent.
Ook buiten Israël zijn er mensen die bij mij horen. Ook voor hen moet ik zorgen. En ook zij
zullen naar mij luisteren en mijn volgelingen worden. Alle mensen die bij mij horen, zullen
één grote kudde met één herder zijn.’
Jezus zei: ‘De Vader houdt van mij, omdat ik doe wat hij van mij vraagt. Ik geef mijn leven
weg. Maar dat doe ik om het daarna weer terug te halen. Niemand kan mijn leven van mij
afpakken, ik geef het zelf. Want ik heb de macht om mijn leven te geven, en ik heb de macht
om mijn leven terug te halen. Dat is wat mijn Vader van mij vraagt.’

GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God, niet zichtbaar, niet tastbaar,
maar toch aanwezig in onze gemeenschap en in elke mens.
Hij is oorsprong van al wat bestaat en Vader voor ons.

Ik geloof in Jezus, Zoon van de levende God.
Hij sprak hoopvolle woorden,
en doorheen lijden, dood en verrijzenis,
is Hij voor ons Weg, Waarheid en Leven.
Hij is de Levende die met ons gaat en ons brengt
tot in het hart van God, onze Vader.

Ik geloof in de Heilige Geest,
bron van leven, van hoop en
toekomst voor ons en voor elke mens.
Hij vormt ons tot de gemeenschap van de Kerk
en leidt ons ook in de moeilijke momenten van het leven.

Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is door God
die ons tot nieuw leven roept,
ons zijn liefde schenkt die sterker is dan zonde en dood.
Hij roept heel de wereld
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tot gemeenschap en eeuwig leven. Amen.

VOORBEDEN:

Voor alle mensen die zich voelen als schapen zonder herder, verdwaald, zonder richting, op
zoek naar houvast; om goede herders die hen dienen en leiden, die naar hen luisteren en zorg
voor hen dragen.

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

Voor allen die geroepen zijn op herder te zijn voor anderen;
dat zij aandachtig en toegewijd hun roeping vervullen, dat zij in staat mogen zijn mensen
wegen te wijzen naar de bronnen van levend water.

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

Voor allen die zich inzetten voor de kerk van Jezus Christus;
dat zij oprecht gehoor mogen geven aan uw roepstem, dat zij de kracht blijven vinden om een
ander van dienst te zijn en het volhouden als zij in hun werk beproefd worden.

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

Voor allen die goede herders willen zijn voor elkaar; dat zij omzien naar ieder die hun
gegeven is en toevertrouwd, dat zij gekend worden en geliefd om wie zij zijn en zich uw
kinderen mogen weten, door U bemind.

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

EEN LIED TER OVERWEGING : Z.J. 506

Ref. Mijn Herder zijt Gij, o mijn Heer,
aan niets ontbreekt het mij;
ik vrees nu geen gevaren meer,
Gij staat mij altijd bij.

In groene beemden voert Gij mij, waar Gij mij rusten doet.
Aan frisse wa-t'ren laaft Gij mij, verkwikkend mijn gemoed.

Langs veil'ge paden leidt Gij mij, omwille van uw Naam.
Langs donk're krochten ga ik vrij, gerust, want wij zijn saam.

Een avondmaal bereidt Gij mij voor ’t oog van wie mij haat.
Met geurend’ olie zalft Gij mij: mijn vreugd is zonder maat.



BIDDEN OM VREDE

Heer Jezus, Gij zijt onze Herder.
Roep ons bij onze naam en doe ons U 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 onze eigen wegen gaan.
Leid ons naar vrede en gerechtigheid,
en begeleid ons door de deur die ons brengt bij de Vader,
die leeft in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij altijd met u.

GEBED

Heer, als een herder trekt Gij voor ons uit.
Ieder van ons kent Gij bij naam.
Gij spreekt ons toe
en voedt ons met woord van eeuwig leven.
Wij vragen dat wij niet verdwalen of verloren gaan,
maar U volgen en luisteren naar uw stem.
Want Gij zijt onze ware Herder, Jezus, de Christus onze Heer. Amen.

ZENDING EN ZEGENWENS

Laten wij ingaan op de roepstem van de Heer.
Laten wij, daar waar wij leven en werken,
ons leven geven voor anderen, zoals Jezus,
de goede Herder, zijn leven gaf voor elk van ons.

Ga dan allen heen in vrede. Alleluia. Alleluia.



Leg dit blaadje na gebruik niet terug. Neem het mee naar huis, of gooi het in de papiermand. Dank u!


