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Welkom in deze viering. Zingend spraken we het verlangen uit God te zoeken, Hem te horen, 

het brood te breken en zegen te ontvangen. Hopelijk klinkt dit lied na in heel de viering van 

dit uur: God zoeken, Hem horen, brood breken en zegen ontvangen. Wat zou je op een 

zondagmorgen trouwens beter kunnen doen dan je op deze manier open te stellen voor de 

bron van leven. De verbinding met die bron geeft adem, geestkracht en toewijding. Het is 

daarom goed een ogenblik stil te zijn om het besef te verdiepen dat wij leven in de 

tegenwoordigheid van Hem die ons omvat en aanwezig is in het binnenste van ons bestaan.

 ….…..…….  

Gebed 

God, diepste grond van ons wezen, Laat ons zien hoe U er bent in alles wat bestaat: in mensen 

om ons heen, in de natuur, in alles wat ons omgeeft. Wij vragen U, kom tot uitdrukking in 

onze woorden en daden, wees de uitstraling van heel ons wezen en optreden. Amen. 

 

Handelingen 13, 14. 43-52         Johannes 10, 27-30 

Overweging 

Wat gaat er om in schapen als ze luisteren naar de stem van hun herder? Helaas weten wij niet 

welke gevoelens en emoties dat luisteren oproept in dieren. In menselijke termen zou je 

kunnen zeggen: misschien luisteren ze uit angst, uit lijfsbehoud, want de herder brengt hen 

naar plekken waar voedsel is. Misschien is er ook iets van herkenning en vertrouwen. Een 

herder loopt voor zijn kudde uit. Hij geeft de richting aan. Hij wijst een weg die veilig is. Hij 

beschermt tegen roofdieren en weet waar water te vinden is. Het zou kunnen zijn dat het bij 

schapen niet veel anders is dan bij mensen. Wij luisteren immers ook naar onze leiders met 

een mengsel van angst en vertrouwen, van zelf de weg moeten zoeken en ons laten leiden, van 

onzekerheid en overgave. Voor dier en voor mens is het een genade als ze op hun pad een 

herder vinden die betrouwbaar is.  

Wat zou het een genade zijn een betrouwbare herder te vinden in het leven… Als je mag 

geloven wat wij vandaag in de liturgie lezen, dan gaat de belofte van Jezus ver uit boven 

datgene wat schapen van hun herder mogen verwachten. Jezus noemt zichzelf ‘goede herder’ 

en spreekt van een intense relatie tot zijn schapen. Ze kennen zijn stem en ze volgen hem. Hij 

leidt ze naar eeuwig leven en niemand zal ze van hem wegroven. Ja, een buitengewone 



herder. Maar hoe kan hij dit zeggen? Waar haalt hij het lef vandaan om deze beloften te doen 

en veiligheid te garanderen? Ziehier de verklaring van Jezus zelf: ik ken de Vader en de 

Vader kent mij. Deze Vader heeft mij de schapen gegeven. Ze zijn in zijn hand en wie zou in 

staat zijn om iets uit de hand van de Vader weg te roven?   

Eigenlijk gaat het in het beeld van herder en schapen om een grondvertrouwen: 

godsvertrouwen. Natuurlijk gaat de levensweg niet over geplaveide paden. We worden ziek, 

we krijgen ruzie, we lijden verlies. En dat gaat ver. Het is niet elke dag bevrijdingsdag. Dat 

werd dezer dagen heel duidelijk toen wij een bevrijding vierden terwijl mensen in Marioepol 

beschoten werden en uitgehongerd. Hoe kan het bestaan: oorlog en vrede, samen met de 

belofte dat niemand ons kan wegroven uit de hand van God. 

En hoe verenigen we dat met de twee feesten die vandaag op de kalender staan? Op de 

kerkelijke kalender heet het vandaag roepingenzondag. Roeping betekent dat je de stem van 

Jezus herkent. Het betekent ook dat we, tegen alle verdrukking in, blijven geloven dat we 

tenslotte geroepen worden herder te zijn voor elkaar. Er voor instaan dat ieder zijn of haar 

plek vindt, met name degenen die dreigen te verdwalen. Proberen veiligheid te brengen voor 

mensen die onder angst en afwijzing gebukt gaan. Op de wereldlijke kalender staat vandaag 

Moederdag. Feest vieren omdat er vrouwen zijn die als herderin zorg dragen en leiding geven 

aan de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd. 

Herdenkingsfeesten zijn er om niet te vergeten. Niet vergeten dat mensen goede herders en 

goede moeders kunnen zijn. Ons de belofte herinneren dat het kan. Tenslotte hoeft niemand 

verloren te gaan – wij zijn in de hand van God. 

Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en 

ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan 

en niemand zal ze van Mij wegroven. Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft is 

groter dan allen; en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven."   



 

VOORBEDE 

 

Wij bidden voor de kerk en al haar gelovigen, 

Dat ze een gemeenschap vormen die betrouwbaar is, 

Dat ze zich geroepen weten en de stem van Jezus herkennen uit duizenden. 

Laat ons zingend bidden 

 

Wij bidden u voor moeders en voor allen aan wie kinderen zijn toevertrouwd. 

Dat ze goede herders zijn die de stem van hun kinderen verstaan. 

Dat ze voorgaan op de weg van geloof en hoop en liefde. 

Laat ons zingend bidden 

  

Voor vrede bidden wij 

Dat er leiders opstaan die de moed hebben hun wapens neer te leggen 

Dat zij als herders de juiste wegen vinden 

En opkomen voor de meest kwetsbaren. 

Laat ons zingend bidden 

 

….. uit het intentieboek 

 

Slotgebed 

Heer, u trekt voor ons uit als de goede herder die ons kent bij onze naam. 

Wij vragen U dat wij niet verdwalen of verloren gaan, 

Maar Uw stem herkennen in ons dagelijks doen en laten. 

	


