
De Heilige Communie en de Eucharistie buiten de Heilige Mis 

Woordviering met Geestelijke Communie 

 

 

VIERDE ZONDAG VAN PASEN 

Zondag van de Goede Herder (Roepingenzondag) 

 

(Spreek eerst af wie van de ouders of van de aanwezigen de woordviering gaat leiden. Hierna noem ik hem/haar bedienaar)  

 

Openingslied  

Mocht er iemand van de aanwezigen muzikaal onderlegd zijn dan zou die persoon de zang kunnen leiden en zou men iets 

kunnen zingen uit de bekende kerkelijke gezangen of iets kunnen spelen op een instrument. Wees creatief!  

 
Kruisteken  

 In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. 
  
Begroeting  

De ouders of een van de aanwezigen die de woordviering gaat leiden (bedienaar) begroet de aanwezigen en legt in zijn eigen 

woorden uit waarom vandaag thuis wordt gebeden i.p.v. in de kerk. Dit is vooral zinvol in aanwezigheid van kinderen die 

misschien niet goed begrijpen waarom we niet naar de Mis mogen.  

  

Schuldbelijdenis  

De persoon die viering leidt nodigt de anderen uit om de schuldbelijdenis uit te spreken:  

 

Bedienaar:   

Broeders en zusters, belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God om dit sacrament goed 
te kunnen vieren:  

Allen:  Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, 
in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld; daarom smeek 
ik de heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij 
te bidden tot de Heer, onze God.  

Bedienaar:   

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot 
het eeuwig leven.  

Allen:  Amen 
 

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. 

Openingsgebed    

 Almachtige eeuwige God,  
leidt ons op de weg naar de eeuwige vreugde. 
Geef dat de kleine kudde  
de herder daarheen hij mag volgen  
waar deze -machtig en groot- is voorgegaan. Amen  
 

Woord van God  

Lees de drie lezingen van de betreffende zondag. Laat de kinderen ook een lezing voorlezen.  

Hierbij de lezingen van de vierde zondag van de Veertigdagentijd:  

  
1e lezing: Hand., 2, 14a. 36-47 
Uit de Handelingen der Apostelen 

 
Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren  
en verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten:  
„Voor heel het huis van Israël moet onomstotelijk vaststaan,  
dat God die Jezus die gij gekruisigd hebt, 
tot Heer en Christus heeft gemaakt," 
Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen  
en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: 
„Wat moeten we doen, mannen, broeders?" 
Petrus gaf hun ten antwoord: 
 „Bekeert u 
en ieder van u late zich dopen 
in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden.  
„Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen. 
„Want die belofte geldt u, 
uw kinderen en alle mensen, waar dan ook,  
zovelen de Heer onze God zal roepen." 
Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af,  
en hij vermaande hen: 
„Redt u uit dit ontaarde geslacht." 
 
Die zijn woord aannamen lieten zich dopen,  
zodat op die dag 
ongeveer drieduizend mensen zich aansloten. 

Lector:  Zo spreekt de Heer  
Allen:   Wij danken God  
 

Antwoordpsalm: Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6 
Refrein: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 

 
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;  
Hij Iaat mij weiden op groene velden. 
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,  
Hij geeft mij weer frisse moed. 
 
 



Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden 
omwille van zijn Naam. 
AI voert mijn weg door donkere kloven,  
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. 
Uw stok en uw herdersstaf  
geven mij moed en vertrouwen. 
 
Gij nodigt mij aan uw tafel 
tot ergernis van mijn bestrijders. 
Met olie zalft Gij mijn hoofd,  
mijn beker is overvol. 
 
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,  
elke dag van mijn leven. 
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn  
voor alle komende tijden. 

 

2e lezing: 1 Petr., 2, 20b-25 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. 
Dierbaren, 
Geduldig verdragen wat gij te lijden hebt om uw goede daden, 
 dat is het wat God behaagt.  
 Het is ook uw roeping, 
 want Christus heeft voor u geleden  
 en u een voorbeeld nagelaten ; 
 gij moet in zijn voetstappen treden.  
 Hij heeft geen zonde gedaan 
 en in zijn mond is geen bedrog gevonden.  
 Als Hij gescholden werd, 
 schold Hij niet terug. 
 Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen.  
 Hij liet zijn zaak over 
 aan Hem die rechtvaardig oordeelt.  
 In zijn eigen lichaam 
 heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen,  
 opdat wij aan de zonden zouden afsterven 
 en gaan leven voor gerechtigheid.  
 Door zijn striemen zijt gij genezen.  
 Want gij waart verdwaald als schapen,  
 maar nu zijt ge bekeerd 
 tot de herder en behoeder van uw zielen. 

Lector:  Zo spreekt de Heer  
Allen:   Wij danken God  
 
 
 
 
 
 

Evangelie: Joh., 10, 1-10 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

 
In die tijd zei Jezus 
„Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u Wie niet door de deur, 
maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat,  
hij is een dief en een rover. 
„Maar wie door de deur binnengaat,  
is de herder van de schapen. 
„Hem doet de deurwachter open.  
„De schapen luisteren naar zijn stem; 
hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.  
„En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht,  
trekt hij voor hen uit, 
terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen.  
„Een vreemde echter zullen ze niet volgen ;  
integendeel, zij zullen van hem wegvluchten,  
omdat ze de stem van vreemden niet kennen." 
 
Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, 
maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.  
Een andere keer zei Jezus tot hen 
„Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u Ik ben de deur van de schapen.  
„Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers,  
maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 
„Ik ben de deur. 
„Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered;  
hij zal in- en uitgaan en weide vinden. 
„De dief komt alleen maar om te stelen,  
te slachten en te vernietigen. 
„Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten,  
en wel in overvloed." 

Lector:  Zo spreekt de Heer  
Allen:   Wij danken God  
 

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, 
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, 
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de 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 vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen 

 
Voorbeden 

Broeders en zusters moge de goede Herder voor ons bij de hemelse Vader ten beste preken, nu wij 
onze gebeden tot Hem richten. 

 Voor de kudde van de Heer: dat de schapen niet afdwalen maar trouw de goede Herder volgen 
naar de eeuwige vreugde waarheen Hij ons voorgaat.  

 Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven: dat velen gehoor geven aan de 
roepstem van de goede Herder om Hem van meer nabij te volgen.  

 Om eerbiediging van de godsdienstvrijheid: dat iedereen gewetensvol zijn geloof kan belijden 
en onbelemmerd kan kiezen voor een Godgewijd leven. 

 Voor allen die hoe dan ook lijden en gebukt gaan onder tegenslag: dat God zelf hun troost en 
uitzicht biedt.  

 Voor onze parochiegemeenschap: dat er gehoor wordt gegeven aan de roepstem van de Heer.  
 Voor onze overleden broeders en zusters: dat zij leven mogen bezitten in overvloed.  

God die uw Zoon tot Heer en Christus hebt gemaakt en tot deur van uw schaapstal, wij bidden U: laat 
ons door Hem in- en uitgaan en weide vinden, want Hij is de herder en behoeder van onze zielen, Jezus 
Christus, onze Heer. Amen. 
 

Geestelijke Communie  

Bedienaar: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:  
Allen:  

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.  
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Bedienaar:  
Hierna zou de bedienaar de overige aanwezigen kunnen uitnodigen om de Geestelijke Communie te ontvangen in een 

moment van stilte en met een persoonlijk gebed om een gezamenlijk gebed waarin we vragen aan Jezus om Hem te mogen 

ontvangen en met Hem verenigd te mogen zijn zoals bij het ontvangen van de sacramentele Communie:  

Hierbij een voorbeeld voor dit gebedsmoment:  

Mijn Jezus, 
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament 
tegenwoordig zijt. 
Ik bemin U boven alles 
en wens U te ontvangen. 
 
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; 
daarom bid ik U: 
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. 
 
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart 
en verenig mij geheel en al met U. 
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. 
Amen. 

          
Slotgebed en zegen:  

Ik stel voor om af te sluiten met het gebed die de bisschoppen ons hebben aangereikt voor deze tijd:  

 
Allen:  God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en 

lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het 
uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,  
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.  
 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen 
mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar 
bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de 
samenleving.  
 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt  
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.  
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven  
aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen  

 
Bedienaar:  De Heer schenke ons zijn zegen,  

Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot het eeuwig leven.  
 
(Hierbij kan iedereen het kruisteken maken)  

Allen:          Amen  
 
Slotlied 
Sluit weer met instrumentale muziek of een lied als het mogelijk is.  
 


