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Bij naam geroepen zijn 
 

Vierde zondag van Pasen (A-cyclus) 
3 mei 2020 – Sint-Martinuskerk, Herzele 

 
 
 
INTREDELIED: De aarde is vervuld 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
De aarde is vervuld van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 
 
Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood door al het leven heen. 
 
Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf, 
 
omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn. 
 
 
LOFZANG: Eert God die onze Vader is 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Eert God die onze Vader is, weest allen welgemoed. 
Looft Hem, gij zult in vrede zijn. Aanbidt al wat Hij doet. 
 
U Heer, komt alle leven toe en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij dank voor uw heerlijkheid. 
 
Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan, 
gedenk ons in uw koninkrijk, want Jezus is uw Naam. 
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Gij die voor ons ten beste spreekt, Jezus, Gij zijt de Heer. 
O, eengeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer 
 
 
LEZING uit de Handelingen der Apostelen (2,17a.36-41) 
 
 
PSALM 23 (22), 1-6 
 
R/ De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 
 
 
LEZING uit de eerst brief van de heilige apostel Petrus (2,20b-25) 
 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE 
(3f uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 
Christus ons Paaslam is geslacht. 
Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 
EVANGELIELEZING (Joh 10,1-10) 
 

Ik ben de deur van de schapen. 
 
 
ACCLAMATIE NA HET EVANGELIE 
(8c uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
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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, en 
geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, 
gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de 
doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn 
almachtige Vader, vandaar 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 vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig 
leven. Amen. 
 
 
BIJ DE VOORBEDE 
(11d uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia 
 
 
ONZE VADER 
 
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. 
… 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 
 
GEBED BIJ DE SPIRITUELE COMMUNIE 
 
Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven waarmee Gij mij hebt gevoed. 
Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven, maar dat is 
nu onmogelijk. Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn 
met U. Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij 
woont. Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God. 
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COMMUNIEZANG: Mijn herder zijt Gij 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
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 wat’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. 
 
Uw zaal’ge zegen rust op mij en volgt mij overal. 
In ’t huis des Heren woon ik blij waar ‘k eeuwig zingen zal. 
 
 
TOEWIJDING AAN MARIA: Maria schone vrouwe 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Maria, schone Vrouwe, Maria maged zoet, 
in u is mijn vertrouwen. Gij zijt zo eeuwig goed. 
Gij zijt zo rein, zo schone, Maria onbevlekt. 
Gij waart toch Jezus' wone en blevet ongerept. 
Dies bidde ik om zegen en hulpe in 't verschiet: 
toon gij dan onze wegen, wij dwalen zeker niet. 
 

In prettige samenwerking met:  


