
Ik heb je nodig om mee te werken  

aan mijn droom van een nieuwe wereld, 

vol met nieuwe mensen die elkaar graag zien 

omdat ze weten dat Ik hen graag zie. 

Jij mag mijn liefde voelbaar maken! 

 

Lied 

Pasen is lopen, een hand in mijn hand. 
Pasen is hopen, een spoor in het zand. 
Pasen is amen, is Jezus die leeft. 
Pasen is samen, een vriend die zich geeft. 
 
Pasen is zingen, is voelen: 't is goed. 
Pasen is zacht, na verdriet toch weer moed. 
Pasen is leven, je ademt weer op. 
Pasen is geven, is leven met God. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

 

 

Volgende zondag om 10u30  

worden 65 jongeren gevormd door  

opperaalmoezenier Johan Van den Eeckhout. 

Vrede voor jou ! 

Lied   

Niemand komt hier vrij van het kwade,  
niemand gaat hier straks weer vrijuit.  
Niemand teveel, niemand te weinig,  
niemand te groot, niemand te klein.  
Dit wordt gespeeld in woord en gebaar  
tot ooit en overal wij leven met elkaar. 
 
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven 
help ons te zien wat niemand vraagt. 
Tijd om te geven, kans om te zijn 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 

2e zondag van Pasen C-jaar 

Beloken Pasen 
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Welkom 

"Vrede voor jullie", zegt Jezus  

als Hij te midden van zijn leerlingen staat.  

"Vrede voor jullie", zegt Hij vandaag in ons midden.  

 

Vrede voor u, die hier regelmatig komen  

en voor u die hier misschien toevallig zijn.  

Wij bidden dat de verrezen Jezus vandaag  

in ons midden aanwezig mag zijn. 

Willen we in die vrede beginnen in de naam  

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

Gebed om nabijheid 

God, zoals Thomas twijfelen we soms  

aan uw liefde en trouw  

bij het zien van zoveel onrecht  

en geweld tussen mensen. 

We hebben een tekort aan vertrouwen  

en zoals uw leerlingen  

zijn we soms onzeker en bang  

voor de reacties van anderen  

en durven we niet getuigen dat Gij verrezen zijt. 

Maak ons sterk God,  

zodat we onzekerheid laten groeien  

tot vertrouwen. Amen. 

 

Loven wij God 

Vredewens 

'Vrede zij u'.  

Met deze woorden, Jezus,  

hebt Gij uw leerlingen begroet. 

Met deze woorden  

hebt Gij ook hun angst doorbroken. 

Schenk ook ons uw vrede, maak ons één van hart, 

zodat wij die vrede uitstralen in deze wereld. 

Die Jezusvrede zij altijd met u. 

 

En wensen wij elkaar die vrede van harte toe. 

 

Inleiding op de communie 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Communie 

Slotgebed 

Ik wil over je ademen - zegt God - 

mijn Geest in je binnenste leggen 

en je mijn levenskracht schenken. 

'Vrede' wens Ik je, 

niet om die voor jezelf te houden 

maar om ze door te geven aan allen die je lief zijn. 

Ik hoop dat je mijn vreugde uitzaait 

in de akker van de wereld 

en dat je handen en voeten geeft  

aan mijn Boodschap van geluk. 

Om in stilte te lezen 
Hier staat hij, Thomas, gebroken, ontredderd, 

eenzaam, zonder antwoord, uitzichtloos en verslagen. 

Ze moeten hem niets meer wijsmaken. 

Met eigen ogen heeft hij zijn Vriend 

zien hangen aan het kruis, dood. 

Dat beeld kan hij niet meer van zich afzetten. 

Het achtervolgt hem, hij droomt ervan, 

schrikt ervan wakker. 

Het zal je maar overkomen, 

je vriend, je hoop, je alles zien wegbloeden. 

Uit de dood is nog nooit iemand teruggekomen. 

Verlaten loopt hij rond in Getsemane. 

Hij zoekt bij het meer. 

Hij gaat de plaatsen na  

waar ze samen zijn geweest. 

Hij wil Hem terug,  

maar hij weet het:  

zijn Vriend is dood. 

En dan komt hij thuis  

bij de anderen. Ze zeggen:  

'Thomas, Hij is hier geweest,  

Hij leeft.' 

'Je moet me niets wijsmaken'  

roept hij ontredderd,  

'IK WIL HEM ZIEN!!!' 



Hem willen wij hier noemen als inspiratie, 

als wegwijzer voor ons leven, 

als blijvende oproep om te blijven doen 

wat Hij heeft gedaan. 

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid 

voorbereidde,(…)     instellingswoorden 

 

Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 

Gij bezielt ons met uw Geest, 

daarom bidden wij  

dat wij vanuit zijn inspiratie 

weten wat groeikracht heeft. 

  

Dat wij hen niet vergeten 

die op ons blijven rekenen: 

zij van wie wij houden 

en zij van wie wij  

nog niet genoeg houden. 

Dat wij hen niet vergeten 

die naast ons staan, 

ons voorgaan en bemoedigen, 

en hen met wie wij samen op weg zijn 

naar menswaardiger samenleven. 

  

Dat wij evenmin hen vergeten  

die van ons zijn heengegaan: 

wij noemen de namen van (….) 

dat zij tot ons blijven spreken, 

ons verder oproepen en inspireren. 

 

Onze Vader 

 

 

 

 

Gebed 

God en Vader, 

uw Zoon hebben we nooit gezien met eigen ogen, 

nooit met eigen handen aangeraakt. 

We werden nooit meegesleept  

door woorden uit zijn eigen mond. 

Daarom vragen wij U:  

creëer in ons midden de ruimte  

zodat de vrede die Jezus ons toewenst,  

ons mag verwarmen  

en wij haar mogen delen met velen, 

dat wij een volk worden  

van vriendschap en vrede, 

van gedeelde vrijheid en levensvreugde. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Vooraleer we het verhaal van Thomas beluisteren,  

wordt ons een blik gegund op de ontwikkeling  

van de eerste christengemeente.  

Blijkbaar maakte het optreden van de apostelen  

grote indruk op het volk in Jeruzalem.   

 

Lezing  Handelingen 5, 12-16 

 

Orgel 

 

Evangelie  Johannes 20, 19-31 

 

Acclamatie 
blijven we hiervoor rechtstaan 

 

Homilie 

 

 

 

 



Voorbeden 

Ondanks zijn twijfel en zijn ontmoediging  

haakte Thomas niet af, 

maar bleef hij trouw samenkomen  

met zijn medeleerlingen. 

Zo kon Hij Jezus ontmoeten. 

 

Bidden wij dat ook wij, als geloofsgemeenschap, 

trouw blijven aan elkaar 

en God zien oplichten in mensen  

met wonden en littekens.  

God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Alleluia 
 

Bidden wij voor de meisjes en jongens  

die volgende week gevormd worden:  

Gods Geest sterkt hen 

om goed en waardig in het leven te staan. 

Dat wij als geloofsgemeenschap  

hen daarin begeleiden. 

God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Alleluia 
 

Bidden we om moed en kracht  

zodat we in staat zijn 

om vredevol met elkaar samen te leven, 

in respect voor elkaars eigenheid  

en cultuurverschillen, 

als één gemeenschap,  

één van hart en één van geest. 

God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Alleluia 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God 

die het licht heeft geschapen 

om de aarde bewoonbaar te maken 

en mensen tot leven te brengen. 

 

Ik geloof in aarde en water, 

in alles wat er groeit en leeft 

- niet om te vervuilen en te sterven 

maar om te blinken in het licht 

zoals het was in het begin. 

 

Ik geloof in de mensen, 

geschapen naar Gods beeld 

- niet voor onrecht en dood 

- niet voor angst en geweld 

maar voor het geluk geboren 

en om lief te hebben. 

 

Ik geloof in die ene mens, Jezus van Nazareth, 

die in opstand is gekomen 

tegen onrecht en verdrukking, 

tegen macht die mensen klein houdt 

en hun het licht ontneemt. 

Ik geloof in zijn opstand tegen de dood 

die Hem in leven hield tot vandaag. 

 

Daarom wil ik opstaan uit mijn eigen duisternis 

en weten dat de dood het laatste woord niet is. 

Daarom wil ik geloven in de beweging van Jezus, 

wil ik Hem volgen  

in het zoeken naar licht, 

in het dienen van mensen 

totdat alles is voltooid 

en wij in vrede leven. Amen. 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Heer onze God,  

brood en wijn hebben wij hier bijeen gebracht, 

zoals Gij ook hebt gedaan  

op het laatste avondmaal. 

Doe ons beseffen dat Jezus aanwezig is  

in een gemeenschap die breekt en deelt. 

Gij zet ons op het spoor van die liefde, 

zodat uw Koninkrijk kan groeien, 

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

  

Grote dankgebed 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen we dank aan de Heer onze God,  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, in uw naam zijn wij hier samen. 

Wij noemen U God en Vader. 

Niemand heeft U ooit gezien, 

maar elke dag opnieuw 

is het duidelijk hoe Gij werkzaam zijt  

daar waar mensen elkaar vinden  

waar mensen kleine stappen zetten 

om deze wereld om te bouwen 

tot uw wereld. 

  

Wij zien U aan het werk, God, 

in de ontluikende liefde tussen mensen, 

in groeiende solidariteit, 

in blijvende verbondenheid, 

in de kleine en grote inzet  

voor vrede en gerechtigheid. 

  

Wij zien U aan het werk in Jezus, uw Zoon: 

de woorden die Hij sprak,  

waren uw woorden 

en worden nu de onze. 

Zijn keuze voor kleine mensen  

was uw keuze en wordt nu de onze. 

Daarom zingen we: 

 

 

 


