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Intredelied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingt voor het heilig hemels brood 
dat ons versterkt in alle nood, 
dat ons doet leven na de dood: alleluia, alleluia. 
 
Zingt voor de liefde die ons bindt, 
die in ons hoofd haar woning vindt, 
die in ons hart haar rijk begint: alleluia, alleluia. 
 
Zingt voor het heil dat komen gaat, 
zingt voor de deur die open staat 
zingt voor de God die zingen laat: alleluia, alleluia. 
 

Welkom 
"Vrede voor jullie", zegt Jezus,  

als Hij plots midden tussen zijn leerlingen staat. 

Laten wij vandaag deze vrede vieren, die met ons is:  

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen. 
 

Vandaag krijgen wij de bevestiging dat ons paasgeloof 

niet vanzelfsprekend is. Via Thomas verkondigt de 

evangelist dat de mens Jezus werkelijk geleden heeft 

en gedood werd,  maar dat diens leven niet kapot te 

krijgen is. Je aan dat geloof durven overgeven,  

doet leven. Jezus nodigt ons uit: "Kom en zie". 

 

Tweede paaszondag  

B jaar 

11 april 2021 

 

 

 
 

AANRAKEN 

VERBINDEN 



Bidden om nabijheid 

Omdat ons geloof soms wankel is,  

bidden we om Gods nabijheid. 

 

Heer, doorbreek onze geslotenheid  

en kom in ons midden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christus, je eerste woorden  

na de verrijzenis waren: Vrede zij U. 

Gij helpt ons te komen tot die Vrede 

Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer, soms komen wij niet verder  

dan ongeloof en twijfel, 

Heer, ontferm U over ons. 
 

De barmhartige God is met ons begaan, 

in Jezus reikt Hij ons de hand, 

Hij vergeeft onze tekortkomingen  

en neemt ons op in zijn grote liefde. Amen. 
 

Eer aan God  

Openingsgebed 

God en Vader, uw Zoon hebben wij  

nooit met eigen ogen gezien  

nooit aangeraakt met onze handen. 

We werden nooit geraakt  

door de woorden uit zijn mond. 

Toch vragen wij U: 

vervul ons met zijn leven 

zodat wij ons door Hem laten raken,  

opstaan en in beweging komen. Amen. 

 

Lezing    Handelingen 4, 32-35 
  
Orgel 

Air, HWV 348 
- G.F. Händel 
 

Een moment  

voor de  

kinderen 

Communie  

Op orgel: Purpurrose - Andreas Willscher 
 

Slotgebed 

God en Vader, getekend met wonden  

is uw Zoon uit de dood opgestaan. 

Geef dat wij elkaars gebrokenheid 

verdragen en helpen verlichten. 

Dat wij ons, met open ogen, 

toevertrouwen aan uw Goede Boodschap. 

en durven getuigen van de liefde en vrede 

waaruit wij leven. Amen. 

 

Lied 

Mededelingen 
 

Zegen en zending 

 

Orgel 

Seegurke - Andreas Willscher 



Inleiding op de communie 
Telkens weer werd Jezus herkend  

aan het breken van het brood. 

Mogen ook wij Hem herkennen als Hij tot ons zegt:  

"Vrede. Kom aan tafel want Ik breek Mijzelf  

tot voedsel voor jullie." 

Mogen wij zijn kracht ervaren door dit samen bidden. 

Zo zal er vreugde zijn op aarde. 

Om in stilte te lezen Manu Verhulst 

Als een baby nooit gekust en nooit gekoesterd wordt,  

zal die, groot geworden, geen aandrang voelen  

om lief te hebben.  

Het vermogen om lief te hebben, is een erfdeel. 
 

Deze eenvoudige vaststelling  

kan een aanloop zijn naar de godsvraag. 

Waar komt onze liefde vandaan?  

Zijn we, als mensheid, ooit verlangd, verwacht? 

Zijn we ooit gekust, gekoesterd en gedragen  

door een  Liefde die oneindig is? 

De verwarde Thomas uit het evangelie wil zijn hand in 

de zijdewonde leggen,  

een machteloos gebaar om te erkennen: 

"Hij heeft ons het eerst bemind." 

Hem weer aanraken is heel worden, 

opstaan uit de verwarring 

om weer goed te maken en lief te hebben 

en de doodsteek ongedaan te maken. 

Als morgen, de corona overwonnen, 

wij elkander zullen omhelzen, 

geheeld en gezuiverd, als op de eerste dag, 

dan kunnen wij misschien, als Thomas,  

de einder verleggen naar oneindigheid 

en de aandrang voelen om te fluisteren:  

"Mijn Heer en mijn God." 

Evangelie    Johannes 20, 19-31 

Jezus, ik denk aan Jou,  

Jezus, is spreek met Jou 

Jezus, ik hou van Jou. 

 

Acclamatie 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis 

Thomas erkende in Jezus zijn Heer en zijn God. 

Laten wij samen datzelfde geloof uitspreken. 

 

Wij geloven in God de Vader, 

die zijn schepping in onze handen heeft gegeven 

om er een woning van te maken 

waarin het goed is om te leven. 

 

Wij geloven in de Zoon Jezus Christus, 

die bij ons kwam wonen en nu leeft  

in de harten van de mensen. 

Hij is ons voorbeeld van Liefde tot het uiterste. 

 

Wij geloven in Gods Geest, 

die ieder van ons de kracht geeft 

om aan het Rijk van God mee te bouwen. 

 

Wij geloven in een gemeenschap 

waarin elkeen zorg draagt voor de ander; 

waarin eenieder aan de Blijde Boodschap 

gestalte geeft door woord en daad. 

 

Wij geloven in het leven  

dat sterker is dan alle dood. Amen. 

 

Voorbede 

In het licht van Pasen bidden wij  

voor allen die het moeilijk hebben in deze tijd.  

Dat God hen kracht en moed mag geven  

te blijven geloven in het leven.  

In het licht van Pasen bidden wij  

voor allen, die, zoals Tomas,  

een weg zoeken naar het geloof. 

Dat zij een gelovige gemeenschap vinden,  

en zo steun ervaren in warme verbondenheid.  

Ubi Caritas... 



In het licht van Pasen bidden we  

voor mensen die, uit angst en verdriet,  

de deuren van hun hart gesloten hebben.  

Dat zij woorden van vrede horen. 

Ubi Caritas... 
 

Offerande 

Seedrachen - Andreas Willscher 
 

Gebed over de gaven    

Goede God, maak ons tot een hechte gemeenschap, 

die gelooft in Jezus, uw Zoon, de Verrezene. 

Kom daarom aanwezig in dit brood en deze wijn 

zodat wij de kracht vinden om van U te getuigen.  

Dat vragen wij U door Jezus, de Levende Heer. 

Amen. 

 

Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Wij danken U, God. 

De wereld draagt Gij in uw hand 

en Gij waakt over alle mensen. 

 

Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap 

om uw Woord te horen  

en in het spoor van uw Zoon te gaan. 

Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. 

 

Wij danken U voor de liefde 

die Gij ons toedraagt in Jezus Christus. 

Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen  

en zingen U toe: 

God, onze Vader,  

met eerbied noemen wij uw naam. 

Altijd zijt Gij met ons op weg 

en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons 

wanneer uw Zoon ons samenbrengt  

rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren  

met brood en beker. 

 

Daarom bidden wij, barmhartige God: 

beadem met uw Geest dit brood en deze wijn 

zodat Jezus Christus in ons midden komt 

met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed (…). 
 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 

Barmhartige God, 

Gij laat de Geest van Jezus in ons wonen 

en vervult ons met uw liefde. 

Gij sterkt ons door de gaven 

van zijn Lichaam en zijn Bloed 

en maakt nieuwe mensen van ons 

zodat wij op Jezus kunnen lijken. 
 

Maak ons herbergzaam van hart 

voor alle mensen rondom ons; 

dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, 

in hun vreugden en hun hoop, 

hen de weg tonen die naar uw liefde leidt. 
 

Bescherm onze paus Franciscus  

en onze bisschop Lode, 

leer alle gelovigen van uw kerk 

de tekenen van deze tijd verstaan 

en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. 
 

Erbarm U, Vader, over alle gestorvenen 

waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. 

Vandaag in het bijzonder ... 

Breng hen tot het licht van de verrijzenis. 
 

En als ook onze weg ten einde loopt, 

neem ons dan op in uw huis, 

waar plaats is voor velen. 

 

Onze Vader 
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 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Vredewens 
met de kinderen 

 

 

 


