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Eucharistieviering  

vanuit het Lutgardiscollege  Oudergem 
 

Zondag 7 mei 2017 
 

Vierde zondag na Pasen 
 
 
 

 
 
 

Thema: 
De Heer is mijn herder 

 
 
 
Celebrant: Mgr. Herman Cosijns 
Concelebrant: Walbert Defoort OFM.Cap. en Tomo Andic OFM. 
Koor: Lutgardiskoor 
Dirigenten: Marleen Bois d’Enghien, Elke De Ridder en Marc Gaij  
Keyboard: Marc Gaij 
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Opening van de viering 
 
1. Intredeprocessie en openingslied 
 
Allen staan op. 
 
Openingslied : Ik kies voor Jezus (t. en m. Marcel Zimmer) Koor 
 
Ik kies voor Jezus. Ik kies voor Hem. Ik sta op zijn Woord. Ik volg zijn stem. 
Hij is mijn zekerheid want Hij is trouw. Hij is er altijd voor mij en jou. 
 
Iedereen kent de waarheid diep in zijn hart.  
God heeft zijn woord aan ons gegeven.  
Iedereen mag kiezen voor een nieuwe start.  
Kies dan voor Jezus, Hij is het leven. 
 
Ik kies voor Jezus. Ik kies voor Hem. Ik sta op zijn Woord. Ik volg zijn stem.  
Hij is mijn voorbeeld. Hij is mijn held. Hij heeft mij nooit teleurgesteld. 
 
Ik kies voor Jezus. Ik kies voor Hem. Ik sta op zijn Woord. Ik volg zijn stem. 
Hij is mijn zekerheid want Hij is trouw. Hij is er altijd voor mij en jou. 
 
2. Welkom 
 
3. Kruisteken – Welkom door Mgr. Cosijns 
 
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
allen 
Amen. 

 
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus 
Christus. 
allen 
Amen. 
 
Allen gaan zitten 
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4. Gebed om vergeving: Jij bent zoals een herder (t. Tov m. M. Gaij) 
 
Eerst Koor allen, dan samenzang 
Jij bent zoals een herder 
Jij zorgt zo goed voor mij 
En ben ik eens verdrietig 
Dan maak je mij weer blij. 
 
altaar/voorganger 
Moge de almachtige God 
zich over ons ontfermen, 
onze fouten en tekorten vergeven 
en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
 
allen 
Amen. 
 
5. Eer aan God:   Zing voor de Heer (Wilfried Joosen/Jos Bielen) 
 
Koor 
refrein 
Koor  
Zing voor de Heer, zing alleluia ! 
Laat uw loflied weerklinken voor God. 
Samenzang 
Zing voor de Heer, zing alleluia ! 
Laat uw loflied weerklinken voor God. 
 
1. De Heer is groot en groot Zijn werken, 
    heel de schepping juicht voor God. 
2.  Een lied vol dank en vreugdeklanken, 
     juich in eenheid samen voor God. 
3. De Heer is goed, barmhartig, vol liefde. 
    Hij ontfermt zich over ons. 
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Dienst van het woord 

 
6. Eerste lezing: Hand. 2, 14a. 36-41, door Fr. Gerard de Haan, vice-provinciaal van de 
Broeders Maristen 
 
7. Antwoordzang: Jezus is de goede herder, t. en m. Elly en Rikkert, 1'50" 
 
Refrein 
Koor en samenzang 
Jezus is de goede herder, Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal. 
 
1.Als je ’s avonds niet kunt slapen, als je bang in ’t donker bent,  
denk dan eens aan al die schaapjes, die de Heer bij name kent. 
2.En wanneer je soms alleen bent, en je hart vol verdriet, denk dan aan de goede herder, Hij 
vergeet zijn schaapjes niet. 
 
 
8. Tweede lezing: Verhaal uitgebeeld door Vrije Basisschool Sint-Juliaan De Vlindertuin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Alleluia: (Afrikaanse wijze) 
 
10. Evangelie: Joh. 10, 1-10 
 
concelebrant Walbert Defoort OFM.Cap. 
De Heer zij met u. 
allen 
En met uw geest. 
concelebrant Walbert Defoort OFM.Cap. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 
allen 
Lof zij U, Christus. 
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11. Acclamatie: (Afrikaanse wijze) 
 
12. Homilie  
 
13. Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God de Vader, onze God. 
Hij, de oorsprong van het leven, kent alle mensen bij hun naam. 
Ik geloof in God de Vader, onze God. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer. 
Mens geworden en gestorven, verrezen in Gods heerlijkheid. 
Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer. 
 
Ik geloof in de Geest des Heren, onze kracht. 
Hoop en vrede voor de toekomst. Gods liefde schenkt Hij steeds opnieuw. 
Ik geloof in de Geest des Heren, onze kracht. 
 
Ik geloof in de kerk van Christus, wereldwijd. 
Mensen door hun God geroepen om zo te doen, als Jezus deed. 
Ik geloof in de kerk van Christus, wereldwijd. 
 
14. Voorbede: Als je bidt, zal Hij je geven (t. en m. Elly en Rikkert) 
 
Koor en samenzang 
Als je bidt, zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen. 
Als je zoekt dan zal je vinden. Alleluia. 
 
Vertaling van de Kroatische voorbede door concelebrant Tomo Andic OFM.: 
Goede God, dat u in onze Kerk herders zendt 
naar het voorbeeld van de Goede Herder Jezus, 
die in onbaatzuchtigheid slechts bekommerd zijn 
om wat zoekenden werkelijk tot heil strekt. 
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Dienst van de eucharistie 
 
15. Aanbrengen en bereiden van de gaven 
 
Offerandelied : Gegeven om te geven (Jan Frans Lindemans) 
 
Koor 
Alle gaven zijn ons gegeven;  
wat wij zijn, dat is steeds gekregen.  
Of we nu groot zijn, heel sterk of slim,  
’t is ons gegeven, ’t is ons gegeven.  
Of we nu rijk zijn, moedig of knap,  
Het is gekregen, het is gekregen.  
Alle gaven zijn om te geven;  
Wat wij hebben, willen wij delen.  
Of we nu groot zijn, heel sterk of slim,  
’t is ons gegeven, ’t is ons gegeven.  
Of we nu rijk zijn, moedig of knap,  
’t is om te delen, ’t is om te delen.  
 
voorganger 
Bidt, broeders en zusters, 
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God, de almachtige Vader. 
allen 
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. 
 
16. Gebed over de gaven 
 
Allen staan op. 
 
17. Prefatie en eucharistisch gebed 
 
voorganger 
De Heer zal bij u zijn. 
allen 
De Heer zal u bewaren. 
voorganger 
Verheft uw hart. 
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allen 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
voorganger 
Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
allen 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Koor en samenzang: (2x) 
Heilige Vader, goede God, wij danken U voor 
Jezus onze Heer. Hosanna in den hoge. 
 
Koor en samenzang: 
Heilige Vader goede God, wij danken U voor 
heel uw heil’ge Kerk. Hosanna in den hoge. 
 
Koor en samenzang: 
Heilige Vader goede God, wij danken U voor 
Jezus onze Heer, die wij vol hoop verwachten 
 
voorgangers 
Door Hem en met Hem en in Hem, 
allen 
Amen, 
voorgangers 
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, 
allen 
Amen, 
voorgangers 
in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. 
allen 
Amen. 
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18. Onze Vader 
 
Allen staan op. 
allen 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw Naam worden 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. 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid, in eeuwigheid. Amen. 
 
19. Gebed om vrede – Vredeswens 
 
20. Broodbreking - Lam Gods 
 
voorganger 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
allen 
ontferm U over ons. 
voorganger 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
allen 
ontferm U over ons. 
voorganger 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
allen 
geef ons de vrede. 
 
 
21. Communie 
 
voorganger 
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.  
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 
allen 
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Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
 
22. Lied na de communie: Heel mijn leven lang (t. en m. Joost en Ellen Laninga) 
 
koor 
refrein:  
Heel mijn leven lang  
staat Hij klaar voor mij.  
Nee ik ben niet bang  
God is er altijd bij.  
Hij is de Goede Herder  
die voor zijn schapen zorgt,  
zonder mij gaat Hij niet verder  
omdat ik bij Hem hoor. 
  
Soms ben ik eigenwijs  
en ga ik toch alleen.  
Dat wordt een enge reis  
met niemand om mij heen.  
Jezus zoekt mij op,  
wijst mij de juiste weg.  
Ik voel me op en top  
‘k luister naar wat Hij zegt. 
 
refrein:  
Heel mijn leven lang  
staat Hij klaar voor mij.  
Nee ik ben niet bang  
God is er altijd bij.  
Hij is de Goede Herder  
die voor zijn schapen zorgt,  
zonder mij gaat Hij niet verder  
omdat ik bij Hem hoor. 
 
Ik doe gewoon maar wat,  
Ik zoek het zelf wel uit.  
Dat gaat goed totdat  
ik op een probleempje stuit.  
Heer ik heb U nodig  
’t lukt niet zonder U.  
Samen is veel beter  
dat begrijp ik nu.  
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refrein:  
Heel mijn leven lang  (heel mijn leven lang) 
staat Hij klaar voor mij.  (staat Hij klaar voor mij) 
Nee ik ben niet bang  (Nee ik ben niet bang) 
God is er altijd bij.  (God is er altijd bij) 
 
Hij is de Goede Herder  
die voor zijn schapen zorgt,  
zonder mij gaat Hij niet verder  
omdat ik bij Hem hoor. 
 
23. Zending en zegen 
 
voorganger 
De Heer zij met u. 
allen 
En met uw geest. 
voorganger 
De Heer roept ons, ieder op de plaats waar wij in het leven staan. 
Hij roept ons op om andere mensen echt gelukkig te maken. 
Moge Hij ons daarbij zegenen 
in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest.  
allen 
Amen. 
concelebrant Walbert 
Gaat nu allen heen in vrede. 
allen 
Wij danken God. 
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24. Slotlied: Lieve Vrouwke (B.Svoboda/P.Claudel) 
 
koor 
Lieve Vrouwke, 
ik kom niet om te bidden, 
maar om een poos bij U te zijn. 
Ik heb U niets te geven, 
niets te vragen, deze dag. 
samenzang 
Ik bezit alleen de grote vreugde,  
dat ik U bekijken mag. 
Ik bezit alleen de grote vreugde, 
dat ik U bekijken mag. 
koor 
Lieve Vrouwke, 
ik kom niet om te spreken, 
maar om een poos bij U te zijn. 
Ik heb U niets te zeggen, 
niets te vragen, deze dag. 
samenzang 
Maar bewaar voor mij de grote vreugde,  
dat ik U beminnen mag. 
Maar bewaar voor mij de grote vreugde,  
dat ik U beminnen mag. 
koor 
Lieve Vrouwke, 
ik kom niet om te zingen, 
maar om een poos bij U te zijn. 
Ik heb U niets te bieden, 
niets te vragen, deze dag. 
samenzang 
Dan alleen voor mij de grote vreugde,  
dat ik ‘moeder’ zeggen mag. 
Dan alleen voor mij de grote vreugde 
dat ik ‘moeder’ zeggen mag. 
 
25. Uittredeprocessie 
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Bedankt dat u met ons heeft mee gevierd! 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

Bedankt aan éénieder die deze mooie dag 
heeft mogelijk gemaakt! 

 


