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VREDE  
voor allen 

 
 



Een mooi begin was dat. 

Luister maar. 

Toen Jezus' vrienden in Jeruzalem 

verhalen over Hem vertelden 

zeiden veel mensen: 

"Ja, wij geloven dat Hij een mens was 

om van te houden. 

En zoals Hij geleefd heeft, 

willen wij dat ook gaan doen". 

 

Wat deden ze? 

Alles wat ze hadden, deelden ze met elkaar. 

Niemand noemde nog iets zijn eigendom. 

Was dat niet mooi? 

Ze deelden hun leven met elkaar, 

zoals Jezus hun had voorgedaan. 

Een mooi begin toen. 

Zouden wij er 

een mooi vervolg aan kunnen geven? 

Wij samen? 

 

Lied 
Ook in deze coronatijd, wordt die vrede ons  

gedeeld ...jij, wij maar alleen en toch verbonden… 

nieuwe moed ... 

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. 

Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop, 

als brood en wijn, als dank en vergeving. 

 

Hij roept ons samen  

in de gemeenschap van de Kerk. 

Hij blijft ons trouw, over de grenzen  

van de dood heen. Amen. 

 

Onze Vader 

 

Bidden om vrede 

Telkens Jezus aan zijn vrienden verschijnt,  

is zijn eerste woord: vrede. 

Mogen ook wij naar elkaar gaan  

met een hart vol vrede. 

Dan zal deze mensenwereld toekomst hebben. 

De vrede van de Heer zij met u. 

 

Wensen wij elkaar ook in gedachten die vrede. 

 

Communie 

 

Ter overweging 

Als je naar een foto kijkt, zie je nooit de fotograaf. 

En toch moet hij er zijn. 

Ook al weet je meestal niet 

wie hij is en wat hij wil, 

zijn foto's kunnen veel vertellen. 

Als je naar de wereld kijkt, zie je nooit de schepper. 

Meestal denk je niet meteen aan hem 

die het allemaal heeft gemaakt. 

En toch moet hij er zijn. 

Want zoveel goede mensen en dingen 

zijn beeld van hem en kunnen veel vertellen 

over wie hij is en wat hij wil. 

Als je echt goed kijkt, zie je hem dan toch. 

 

Gebed 

Jezus, wij danken U dat Gij ook vandaag  

weer bij ons gekomen zijt. 

Ook als wij, bange mensen,  

de deur van ons hart gesloten houden  

komt Gij ons toch nabij. 

Gij hebt ons uw vrede gegeven 

en het brood gebroken. 

Help ons dat ook om die vrede  

uit te dragen in deze wereld,  

elke dag die Gij ons geeft. Amen. 

 

Lied zie achterzijde 

 

 

 

 

 

 

 



Lied 

In de Heer ben ik altijd dankbaar ... 
 

Homilie zie:  
http://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-

index.php?page=2e+paaszondag+A+B+C+-

+evangelie#Frans_Mistiaen_s\.j. 

 

Voorbeden 

Bidden is spreken met God,  

het is zeggen: ik wil  

zo graag in U geloven. 

Geloven we dan ook dat 

God luistert  

als we tot Hem bidden. 

 

We bidden voor iedereen 

die zich inzet  

om het goede in onze wereld te zien. 

 

Voor iedereen die niet de vreugde ervaart  

dat Jezus leeft. 

Heer, aanhoor ons … 
 
Wij bidden voor alle mensen, 

in en buiten de kerk, 

die het soms moeilijk vinden om in U te geloven. 

 

Voor iedereen die wil proberen  

om het geloof in Jezus uit te stralen. 

Heer, aanhoor ons … 
 

Wij bidden voor mensen die in oorlog leven, 

die geen hoop op vrede hebben. 

 

Wij bidden voor mensen  

die verdriet hebben omdat ze afscheid moesten 

nemen van iemand. 

Heer, aanhoor ons … 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God die met mensen op weg gaat, 

die van mensen houdt,  

die mensen aan mensen toevertrouwt, 

die ons Jezus heeft gezonden. 

 

Ik geloof in de verrezen Christus. 

Naar zijn voorbeeld is het aan ons 

om dienstbaar te zijn. 

Ik geloof in zijn droom  

mensen gelukkig te maken 

door te kiezen voor een wereld  

van vriendschap, recht en gerechtigheid. 

 

Ik geloof in de Geest  

die ons tot verbondenheid oproept. 

Welkom 

 

Bidden om nabijheid 

Vrede zij met jou! 

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’. 

Zingen we om zijn ontferming: 

Vrede zij met jou! 

Laat Gods Geest maar binnen in je leven. 

En weet: 

als je vergeeft, dan is ’t vergeven, 

en als je niet vergeeft, 

dan blijft het kwade woekeren. 

Zingen we om zijn vergeving: 

Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Kyrie eleison. 
 

Vrede zij met jou! 

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. 

Zingen we om zijn nabijheid: 

Het lied van wie zijn voorgegaan, 
zet ons vandaag tot zingen aan: 
Amen. halleluja! 
 
 

 

 

 

 

 

 



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 

God onze Vader, 

wij zijn blij dat Jezus verrezen is, 

en dat Hij leeft tussen ons. 

Wij bidden U: maak ons sterk in ons geloof, 

maak ons blije en gelukkige mensen. 

Help ons geloven ook al kunnen wij  

Jezus niet met onze ogen zien. 

Dat vragen wij U voor vandaag en morgen  

en alle dagen. Amen. 

 

Eerste lezing Handelingen 2,42-47  
We krijgen een beeld van hoe het zou kunnen 

zijn: een eensgezinde gemeenschap. 

uit: Bijbel in Gewone Taal,  

 

Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van 

één familie. Ze kregen van de apostelen uitleg over 

Jezus. En ze kwamen steeds bij elkaar om te bidden 

en om met elkaar het brood te delen. De apostelen 

deden veel wonderen, en iedereen was diep onder de 

indruk. Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar.  

Ze deelden alles wat ze hadden.  

Ze verkochten hun bezittingen, en het geld gaven ze 

aan iedereen die het nodig had.  

Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. 

Bij elkaar thuis deelden ze het brood.  

Vol vreugde aten ze samen, en iedereen was even 

belangrijk. Ze eerden God, en het hele volk had veel 

waardering voor hen. Elke dag kwamen er  

meer mensen bij die door God gered waren. 

Lied 

 

Evangelie  Johannes 20,19-31  

uit: Bijbel in Gewone Taal 

Op de avond van diezelfde dag waren de leerlingen bij 

elkaar. Uit angst voor de Joodse leiders hadden ze de 

deur op slot gedaan. Maar opeens stond Jezus tussen 

hen in en zei: ‘Ik wens jullie vrede.’ Daarna liet hij de 

wonden zien aan zijn handen en zijn zij.  

Toen zagen de leerlingen dat het de Heer was, en ze 

waren erg blij. Jezus zei nog een keer tegen hen:  

‘Ik wens jullie vrede. De Vader zelf heeft mij gestuurd. 

En nu ben ik het die jullie stuurt.’ Daarna blies hij op 

hen en zei: ‘Nu hebben jullie de heilige Geest gekregen. 

Vanaf nu hebben jullie de macht om zonden te  

vergeven. Als jullie iemand vergeven, dan vergeeft God 

hem ook. En als jullie iemand niet vergeven,  

dan vergeeft God hem ook niet.’ Toen Jezus bij de 

groep leerlingen kwam, was één leerling er niet bij.  

Dat was Tomas, die ook Didymus genoemd werd.  

De anderen zeiden later tegen hem: ‘Wij hebben de 

Heer gezien!’ Tomas zei: ‘Ik wil eerst de wonden van de 

spijkers in zijn handen zien, en ze voelen met mijn  

vinger. En ik wil met mijn hand de wond in zijn zij  

voelen. Anders geloof ik het niet!’ Een week later waren 

de leerlingen weer bij elkaar, en Tomas was er nu ook 

bij. De deur was op slot, maar opeens stond Jezus weer 

tussen hen in. Hij zei: ‘Ik wens jullie vrede.’  

Daarna zei hij tegen Tomas: ‘Kom, voel met je vinger 

aan mijn handen, en voel met je hand aan mijn zij. 

Wees niet langer ongelovig, maar geloof!’  

Toen zei Tomas tegen hem: ‘U bent mijn Heer en mijn 

God.’ Jezus zei: ‘Jij gelooft in mij omdat je mij gezien 

hebt. Vanaf nu zullen mensen in mij geloven zonder dat 

ze mij zien. En God zal hen gelukkig maken.’ Jezus 

heeft veel wonderen gedaan toen hij bij zijn leerlingen 

was. Veel meer dan er in dit boek opgeschreven zijn. 

De wonderen in dit boek zijn uitgekozen met een  

bedoeling. Het gaat erom dat jullie geloven dat Jezus de 

messias is, de Zoon van God. Als je gelooft in Jezus 

Christus, krijg je het eeuwige leven. 


