
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boek van Luc Maes is verkrijgbaar op het 
parochiesecretariaat. 
 
Het kost € 18. 
Daarvan gaat € 5 naar Welzijnsschakel. 

De kruisjes met de namen van de mensen die in 
maart overleden zijn, worden op het altaar ge-
plaatst. 
 
Lied   

En als jouw groet geen groet ontmoet, 
je woord geen weerklank vindt, 
schud dan het stof af van je voet, 
't verwaait wel op de wind. 
 
Wanneer je gaat in vredesnaam 
op weg door stad en land, 
dan mag je blij zijn, want jouw naam 
staat woordelijk in Gods Hand. 
 

2e Paaszondag - b 
12 april 2015 

Samen geloven  -  Samen vieren 



Welkom 
Na de dood van Jezus bleven zijn leerlingen sa-
menkomen om samen het verlies te verwerken. 
Ze werden gewaar dat Hij hen niet in de steek liet, 
maar hen kracht gaf om verder te doen. Zo is de 
eerste kerkgemeenschap ontstaan. 
Vandaag komen wij nog steeds samen. We delen 
lief en leed en weten de verrezen Jezus daarbij 
aanwezig. 
We gedenken vandaag mensen die overleden zijn. 
Vandaag ook wordt Amélie hier gedoopt en haar 
broer Kester gaat voor het eerst te communie. 
 
Bidden om Gods nabijheid 
God, wij hebben de verrijzenis van Jezus gevierd. 
Rond Hem zijn wie hier weer samen. 
Wees bij ons aanwezig 
om ons verdriet te verlichten 
om mensen die gestorven zijn. 
Wees bij ons aanwezig 
om onze vreugde te vergroten 
om kinderen die U willen leren kennen. 
Wees bij ons aanwezig 
telkens als wij samen komen 
om te geloven in uw levenskracht.  
 
Lofprijzing 

Gebed  
Levende Heer, Jezus Christus, 
net als de eerste leerlingen  
komen wij samen op de eerste dag van de week. 
Net als de leerlingen 
hebben ook wij het nodig om te ondervinden  
dat Gij in ons leven aanwezig zijt. 
Doe daarom vandaag aan ons  
wat Gij destijds aan uw leerlingen hebt gedaan: 

Wij bidden voor onszelf: 
dat wij, net als de apostelen,  
eensgezind zijn in gebed  
en het breken van het brood; 
dat wij elkaar mogen herkennen  
als broers en zussen van Thomas,  
om uiteindelijk, zoals hij,  
te kunnen belijden: ‘mijn Heer en mijn God’. 
 
Ga met ons door de dagen ... 
 
Slotgebed 
Heer Jezus, 
Gij zijt midden onder ons. 
Gij hebt ons uw leven aangereikt  
in het doopsel van Amélie 
en in het breken van het brood 
voor Kester en voor onze gemeenschap. 
Blijf bij ons, ook als twijfel ons overvalt. 
Schenk ons geloof  
zodat wij doordrongen worden van uw liefde 
en die ook beleven in onze wereld. 
Amen.  
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 
 
 
 

 
Vormselviering 

 
Zondag aanstaande, 19 april om 10 u. 30 
is er vormselviering in onze parochie. 
 
60 meisjes en jongens worden in het sacra-
ment van het vormsel gezalfd met de kracht 
van Gods Geest. 
 
Vormheer is ZEH Herman Ivens. 



Lied 

Voorbede 
Wij bidden dat Jezus’ vredewens 
door velen gehoord, verstaan  
en ter harte genomen wordt. 
Dat mensen zich, in de gemeenschappen  
die zich naar Hem noemen, 
door elkaar aanvaard en bemind voelen. 

Wij bidden voor kinderen 
zoals Amélie en Kester, 
dat zij vertrouwd worden 
met het leven dat God ons geeft 
en dat wij zijn liefde en vreugde uitstralen. 
 
Ga met ons door de dagen ... 
 
Wij bidden we voor de twijfelaars  
die net als Thomas verlangen naar een teken  
dat hen tot geloof kan brengen: 
dat zij medemensen ontmoeten  
die hen uitnodigen om, ondanks onzekerheden,  
te komen tot de geloofsbelijdenis van Thomas. 
 
Ga met ons door de dagen ... 

kom binnen in onze gemeenschap, 
zodat uw Geest ons hart nieuw maakt 
en wij verrijzenismensen worden. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
De eerste leerlingen van Jezus kwamen samen op 
de eerste dag van de week en zochten hoe ze kon-
den geloven in de verrijzenis van Jezus. In dat ge-
loof waren zij één van hart en ziel en groeiden ze 
als gemeenschap. 
 

Eerste lezing  
Hand. 4, 32-35  
 
Orgel    
 
Evangelie     
Joh. 20, 19-31   
 
Doopsel van Amélie 
Belofte van de ouders, peter en meter. 
Handoplegging door de gemeenschap. 
 
Geloofsbelijdenis  

Wij geloven in God: 
Hij is een goede Vader. 
Hij heeft ons geschapen 
om elkaar gelukkig te maken. 
 
Wij geloven in Jezus: 
Hij is verrezen 
en wijst ons de weg. 
Hij kiest voor wie klein is. 
 
Wij geloven in de heilige Geest: 
Hij helpt ons 
om goed te zijn voor elkaar 
en in vrede samen te leven. 
 
Wij geloven in vele goede mensen 
die zorg dragen voor elkaar 
en voor de hele schepping. 
Bij deze mensen willen wij horen. 
 
Doopsel met water. 
Zalving met chrisma 
De doopkaars wordt aangestoken. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God, wij vragen U om brood en vrede. 
Uw antwoord is Jezus, uw Zoon. 
Brood is Hij voor het leven van de wereld,  
onze hoop is Hij en onze vrede. 
Wij bidden U  
dat Hij in ons midden werkzaam mag zijn en blijven,  
en dat wij vreugde mogen vinden in Hem  
die Gij ons hebt gegeven, de verrezen Jezus. Amen. 



Bidden bij brood en wijn van leven 
God, onze Vader,  
Gij die ons allen heel nabij wilt zijn  
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon, 
wij danken U uit de grond van ons hart. 
 
Wij danken U om het licht  
dat Jezus ons nog steeds geeft,  
om zijn liefde voor ons allen, 
om de zorg voor armen en misdeelden, 
om de hartelijke gebaren voor hen 
die in hun leven fouten hebben begaan, 
om de troost en de steun  
voor verdrietige en zieke mensen. 
 
Want zo was en is Hij, Jezus van Nazareth,  
licht en vrede in ons midden. 
Opdat zijn vlam in ons niet zou doven 
willen wij ons de Verrezen Jezus blijven herinneren, 
vooral ook in het teken van breken en delen, 
dat Hij ons op de avond voor zijn dood aanreikte ...  

In de schaduw van zijn verhaal 
willen we doen wat Hij heeft gedaan: 
brood delen, op zoek naar zijn weg, 
want zo worden wij zijn lichaam. 
 
Wij danken U, God, voor uw nabijheid in ons leven. 
In Jezus hebt Gij ons geleerd  
dat leven sterker is dan dood. 
Daarom bidden wij om licht en leven  
voor onze dierbare overledenen (...)  
Mogen zij voorgoed geborgen zijn in uw liefde. 
 
Wij bidden U ook  
om een toekomst vol licht en leven 
voor kinderen en jongeren,  
voor alle mensen die ons dierbaar zijn 
en voor onze gemeenschap  
die hier samenkomt op de eerste dag van de week. 
 
Wij bidden U, God,  
dat wij in Jezus’ naam licht mogen brengen  
in onze huizen en scholen,  
in straten en werkplaatsen,  
in kerken en ziekenhuizen,  
overal waar wij gaan en staan …, 
maar vooral daar waar de vrede is verstoord,  
de liefde geschaad en het licht gedoofd. 

Mogen wij met elkaar  
zo scheppend en verlossend bezig zijn.  
Daarvoor bidden wij met Jezus’ woorden: 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
‘Vrede zij U’.  
Met deze woorden, Jezus,  
hebt Gij uw leerlingen steeds begroet. 
Met deze woorden  
hebt Gij ook hun angst doorbroken. 
Moge ook wij elkaar steeds tegemoet gaan  
met een vredelievend hart, 
zodat wij uw vrede uitstralen in onze wereld. 
 

Die vrede zij altijd met u. 
 
En geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
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 
Eerste communie van Kester 
 

Om in stilte te lezen 
 

Vrede zij met u! 
Jij met je zoeken en twijfelen. 

Jij, Thomas, 
ook Didymus, ‘Tweeling’ genoemd, 

want je schippert tussen 
‘wel willen geloven’  

en ‘niet kunnen geloven’, 
tussen ‘eerst zien en dan geloven’ 

en ‘geloven zonder te zien’. 
 

Vrede zij met u. 
Steek je handen uit 

en leg ze in de wonden  
van de lijdende medemens. 

Want dat zijn vandaag  
de wonden van de Christus. 
Alleen door je te laten raken  

kan je tot geloof komen. 
 

Zo sprak de Verrezene 
en zo spreekt Hij nog altijd, 

tot ieder van ons. 

 


