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VREDE  
voor allen 

 
 

Hij blijft 
bij ons 



Welkom 

Welkom om samen mee vorm te blijven geven 

aan een droom,  

van mensen die als Hij gaan leven, 

gedreven door zijn Geest,  

vorm geven aan een droom,  

van mensen die als voorbeeld nemen 

de mens die Hij is geweest. 

 

Een stukje evangelie 

Matteüs en Lucas zijn op weg naar huis.  

Zopas zijn ze uit Jeruzalem vertrokken en keren 

terug naar Emmaüs. Ze zijn triestig, want hun 

vriend Jezus is dood.  

Luister maar wat ze elkaar te zeggen hebben: 

"Hij had nooit naar Jeruzalem moeten gaan. 

We hebben Hem nog zo gewaarschuwd. 

Weet je nog dat we Hem zeiden:  

"Als je naar Jeruzalem gaat, zullen ze je  

doden.” Maar Hij was eigenwijs en ging toch. 

"Eigenlijk luisterde Hij alleen maar naar God." 

"Maar God wilde toch niet dat Jezus vermoord 

zou worden?" 

"Natuurlijk niet, maar misschien wilde God wel 

dat Hij naar Jeruzalem ging. Want daar wonen 

de mensen die het in ons land en in de tempel  

voor het zeggen hebben. 

Als je wilt dat er iets verandert, dan moet je 

daar zijn. En laten we eerlijk zijn:  

wij hoopten toch ook dat Hij zijn werk  

zou kunnen afmaken? 

Wij hoopten toch ook dat de mensen anders 

zouden denken en leven? 

Er zou een nieuwe tijd aanbreken in het land, 

weet je nog wel?" 

 

"Ja, dat is waar, maar nu is al onze hoop  

vervlogen. Het is maar goed dat we op de  

terugweg zijn naar Emmaüs, dan kunnen we 

de draad van ons leven weer opnemen. 

De wereld zit toch niet goed in elkaar, het lijkt 

wel of het slechte het altijd weer wint." 

"Je hebt gelijk, het is jammer, maar het is 

waar…. Hopelijk zijn we thuis voor het donker 

is." 

 

Ineens loopt er een derde man met hen mee. 

Ze hadden hem niet zien aankomen. 

 

Bidden om nabijheid 

Het gebeurt ook in ons leven  

dat wij ons verloren voelen,  

dat we geloven dat het slechte altijd wint.  

Laten we het daarom eerst stil maken om  

dan te bidden om vertrouwen dat God meegaat 

in ons leven. 

Tot slot nog een stukje evangelie 

De twee mannen zitten nog steeds aan tafel.  

Nochtans is de man al uit hun midden  

verdwenen. Hebben ze gedroomd?  

"Jezus … Hij is zelf brood van God." 

"Ja, als een graankorrel is Hij gestorven,  

als een korenaar is Hij uit de dood opgestaan." 

"Je hebt gelijk, we moeten Jezus natuurlijk  

niet in een graf zoeken. We moeten vlug terug 

naar Jeruzalem. Dan kunnen we het de anderen  

vertellen." 

 

Haastig wassen ze de bekers en de borden af  

en ze lopen door de donkere nacht terug naar 

Jeruzalem. 

 

Lied 
Wie het kent, kan het zingen, je kan het ook lezen. 

 

Jezus vrienden waren droef, alles was voorbij, 

Jezus breekt het brood met hen  

en nu gaan ze weer blij naar Jeruzalem,  

naar huis, vertellen dat Hij leeft, 

dat Hij als vroeger bij ons blijft  

en dat Hij om ons geeft. Ze zongen: 

  

"Gooi de ramen open, laat het maar  

aan ieder zien dat wij in de Heer geloven,  

of ben jij te bang misschien?" 

  

Als je Jezus' woord verstaat en Hem volgen wil, 

kom er dan gerust voor uit  

en hou het toch niet stil.  

Toon het alle dagen, wees goed voor iedereen. 

Help mee de zorgen dragen van mensen om je 

heen. En zing dan: 

"Gooi de ramen open, laat het maar  

aan ieder zien dat wij in de Heer geloven,  

of ben jij te bang misschien?" 

 

Zegen 

De Heer zegene u en Hij behoede u. 

De Heer doet zijn aangezicht over u schijnen 

en schenkt u vrede. Amen. 

 

 

 

 

Een deugddoende 

zondag gewenst, 

in verbonden-

heid ... 

 



Een derde stukje evangelie 

Het verhaal van de mensen onderweg is nog niet 

gedaan. Want terwijl ze zo aan het vertellen zijn, 

komen ze ongemerkt in Emmaüs aan. 

Het is al bijna donker. Daarom zegt één van de 

twee tegen de vreemdeling: 

"Je moet niet alleen verder gaan in het donker, 

blijf maar bij ons, het is al avond." 

De man gaat met hen mee naar huis.  

Ze zitten aan tafel zitten en hij neemt het brood 

in zijn handen, Hij breekt het en zegt:  

"Dit is meer dan brood,  

het is het brood van God." 

"Het is brood van God  

die het graan laat groeien." 

 

Ze kijken elkaar aan, verbaasd over zichzelf  

dat ze beiden samen dat antwoord geven.  

Plots weten ze wie die derde man is:  

ze herkennen Hem: het is Jezus! 

 

Voor de geestelijke communie 

Een mens die breekt en deelt, 

doet anders dan de meeste mensen doen. 

Hij kan het meestal ook niet laten. 

Al wat hij heeft, is om te geven. 

En geven is leven. 

Je kijkt wel verwonderd op van zo’n mens. 

Je vindt het niet normaal,  

of minstens ongewoon. 

Want je denkt: wie doet dat nu?  

Zo doen mensen toch niet? 

Al is het ongewoon in de ogen van veel mensen, 

als wij het hier doen, zijn we verbonden met  

veel mensen die dit ook doen, en met Jezus zelf. 

 

Onze Vader 

 

Vredewens 

Dat mensen elkaar zomaar herkennen 

zich verbonden weten, 

dat mensen thuis zijn bij elkaar 

en aandacht hebben voor elkaar 

en dat er het wonder van vrede is, 

dat is zomaar een verrassing van U, God. 

En die verrassing mogen wij blijven  

doorgeven aan elkaar en aan met wie wij  

vanuit ons kot samenzijn. 

Want de vrede van de Heer zij altijd met U. 

 

 

 

 

 

 

 

Lied Nada te turbe (Taizé) 
Ook in deze coronatijd, wordt die vrede ons  

gedeeld …wees niet bevreesd. 

Luister je biddend mee naar deze troostende woorden? 

https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI. 
 

Nada te turbe is gebaseerd op een gedicht van Teresia 

van Avila, de bekende Spaanse mystica uit de 16e eeuw. 

 Nada te turbe, nada te espante, 

 quien a Dios tiene, nada le falta 

 Nada te turbe, nada te espante, 

 solo Dios basta 

Vertaling: Laat niets je verontrusten, 

  laat niets je beangstigen: 

  Wie God heeft ontbreekt niets. 

  God alleen is genoeg. 

Gloria 

Sinds Pasen klinkt weer het Gloria, God eren 

om het mooie dat ook gebeurt! 

We zeggen dank je wel aan God, 

want Hij is goed voor mensen. 

 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, 

die ons bevrijdt. 

 

Wij brengen eer aan God, want Hij zorgt  

voor kleine en zwakke mensen. 

 

Waar mensen elkaar de handen reiken  

en zich verzoenen met elkaar 

komt er een wereld zonder grenzen. 

 

Mensen die zich inzetten voor elkaar 

ziet Hij graag, omdat ze streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 

 

Mag Hij welbehagen vinden in ons, 

als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, 

onze Messias en onze Heer. Amen. 

 

Gebed 

Goede God, net als de leerlingen van Jezus  

zijn ook wij op weg.  

Wij bidden U dat wij meer en meer  

mogen ontdekken wie Gij voor mensen wilt zijn 

en dat wij open komen voor wie,  

soms onverwachts, op onze weg meegaat. 

Dat vragen wij door Jezus, uw Zoon  

en onze Heer. Amen. 

 

 

 



Een tweede stukje evangelie 

De twee leerlingen zijn dus op weg.  

Ineens loopt er een vreemde man naast de twee 

leerlingen van Jezus. Hij vraagt hen: 

"Waar hebben jullie het over?" 

De twee blijven droevig staan. 

"Ben jij soms een vreemdeling hier,  

weet Jij niet wat er in Jeruzalem  

de voorbije dagen gebeurd is?" 

"Wat dan?" 

Ze vertellen…  hoe ze in Jezus geloofden, maar 

ook over zijn dood. En dat er vrouwen zijn die 

denken dat ze Hem na zijn dood gezien hebben.  

 

"Weet jij wat wij daarvan moeten denken?" 

 

"Dat begrijp ik niet, jullie kennen toch  

die verhalen van Mozes en Elia? 

En zovele verhalen van Abraham en Jona,  

al die verhalen van nieuw leven,  

van redding uit de dood, al die paasverhalen.  

Jullie kennen die toch?  

En denk je nu echt dat de God, die altijd met 

mensen op weg gegaan is, 

zich niet om Jezus zou bekommeren?" 

 

Inderdaad kennen ze die verhalen.  

En toch zijn die oude verhalen voor hen nooit 

echt tot leven gekomen.  

Pas nu die derde man dat alles zo vertelt,  

zien ze die verhalen  

als het ware met nieuwe ogen. 

 

Homilie Manu Verhulst 

https://drive.google.com/open?

id=1HYxIARJHuijBGPr1hgSBrPWvNejBZp5T 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de God van het Verbond, 

wiens naam is: ‘Ik ben er voor jou’. 

 

Ik geloof in de God van Jezus, 

als een Vader met ons op weg,  

naast ons in goede momenten, 

ons dragend als het moeilijk wordt. 

 

Ik geloof in Jezus, 

die van zichzelf kon zeggen: ‘Ik ben de Weg.” 

 

Hij is onze reisgezel, een vriend onderweg, 

de betrouwbare gids die zijn leven geeft 

opdat niemand onderweg zou bezwijken. 

 

Ik geloof in de Geest, 

de stille, ongeziene kracht op onze levensweg. 

Hij houdt Gods licht brandend. 

Ik geloof in de gemeenschap  

van mensen die blijven geloven  

in breken en delen. 

Ik geloof dat wij samen op weg zijn  

naar leven, in eeuwigheid. 

 

Voorbeden 

Bidden wij voor mensen die dreigen weg te zinken 

in een zee van verdriet en eenzaamheid. 

Dat er mensen zijn die aan hen denken,  

die hen bevrijden en een eind met hen meegaan. 
 

Bidden we voor hen die zich,  

ambtshalve of als vrijwilliger, 

willen engageren in de kerkgemeenschap. 

Dat ontmoediging hen bespaard blijft 

in deze coronatijd, 

dat zij standhouden en blijven vertrouwen in Hem 

die met mensen op weg gaat. 

 

Bidden we voor onze leiders van kerk en wereld, 

dat zij in deze tijden zeker beslissingen nemen 

die ten goede zijn voor alle mensen, 

waar ter wereld ook. 

 

Bidden we voor de jongens en meisjes 

die dit weekend gevormd gingen worden. 

Dat zij blijvend inspiratie en vertrouwen  

vinden om met Jezus op weg te gaan. 


