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Vrede zij u
Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge?
Zalig die niet gezien en toch geloofd
hebben.
Johannes 20, 29

Openingsriten
♫ BRUGGEN BOUWEN naar de vrede
mel.: Alle Menschen werden Briider
Bruggen bouwen naar de vrede
in een wereld vol geweld,
waar steeds volop wordt gestreden
om de macht en om het geld.
Bruggen bouwen naar degenen,
die zo door een hel heen gaan,
die hun doden weer bewenen,
zonder hoop is hun bestaan.
Bruggen bouwen naar de vrede
in een wereld vol van haat,
in de dorpen, in de steden,
waar geen goede trouw bestaat.
Bruggen bouwen naar de velen
die elkander niet verstaan,
doof en blind door vooroordelen,
door bedrog en rassenwaan.
Bruggen bouwen naar de vrede
in een wereld vol verdriet
waar onnodig wordt geleden,
waar men zoveel tranen ziet.
Bruggen bouwen, mensen groeten,
teken van verbondenheid,
samen vrienden voor het leven,
weg met alle haat en nijd.

 Inleiding na de begroeting
Op de eerste dag van de week gebeurt er heel wat. We
zullen het lezen in het evangelie van vandaag. Dit
gebeuren heeft wel zoveel invloed, dat het het hele leven
van de volgelingen van Jezus eens te meer volledig
verandert. Hoe? We lezen daar een voorbeeld van in de
eerste lezing. Belangrijk voor ons is dan de vraag wat de
gebeurtenissen van de eerste dag van de week voor ons
dan wel mogen betekenen? Het feit dat we in normale
omstandigheden dan graag samen zijn toont, denk ik, dat
we mensen zijn die proberen te doen wat de eerste
volgelingen van Jezus probeerden te doen, het
Paasgebeuren een plaats geven in ons leven. Maar ook nu
kunnen we dit Paasgebeuren een plaats geven in ons
leven. Ieder heeft voldoende creativiteit om eens goed na
te gaan bij zich en ons eens goed rond te kijken om zich
heen, wat de mogelijkheden zijn dit uit te drukken. Het
Paasgebeuren had voor de leerlingen en heeft voor ons
aan het leven, lijden en de dood van Jezus een betekenis
gegeven die het hen de moeite waard deed en ons de
moeite waard doet vinden samen te komen in zijn naam.
We doen hier waarvoor de psalm van vandaag ons
uitnodigt, nl. God toezingen: “Halleluia, looft de Heer.” In
die psalm wordt de reden van het Halleluia van ver vóór
de tijd van Jezus al uitgezongen: mij wacht niet de dood,
ik mag leven! Er is echter meer. De psalm nodigt uit dat
verder te vertellen. Ook de eerste lezing nodigt uit iets te
doen met die betekenis van het gebeuren rond Jezus, met
diezelfde boodschap dat niet de dood ons wacht. Wij
worden uitgenodigd het verder te vertellen en daaruit

inspiratie te halen voor het leven van alle dag. Roepen we
samen om ontferming met de vraag ons daarin bij te
staan en maken wij ons hart vrij door het uitspreken van
de schuldbelijdenis:
Boeteact
♫ EERT GOD DIE ONZE VADE IS
Eert God die onze Vader is,
weest allen welgemoed.
Looft Hem, gij zult in vrede zijn;
aanbidt al wat Hij doet.
U, Heer, komt alle leven toe
en, wie of waar Gij zijt,
U is de macht, U zingen wij
dank voor Uw heerlijkheid.
Lam Gods dat onze zonden draagt,
neem deze lofzang aan.
Gedenk ons in uw koninkrijk,
want Jezus is uw naam.
Gij die voor ons ten beste spreekt,
Messias, onze Heer.
O eengeboren Zoon van God,
kom haastig tot ons weer.
 Collecta-gebed
God, Gij hebt uw Zoon verheerlijkt;
in Hem zijn wij herboren,
en zijn vrede wenst Gij ons toe.

Vervul ons van geloof in zijn aanwezigheid;
maak ons één van hart,
en laat ons wonen in zijn vrede.
Hij die met U leeft en heerst...

Liturgie van het Woord
 Eerste lezing
Lucas schetst ons de eerste kerk van Jeruzalem als een
eensgezinde, solidaire gemeenschap. Uit de Handelingen
van de apostelen (2, 42-47)
De eerste christenen legden zich ernstig toe
op de leer der apostelen,
bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven
en ijverig in het breken van het brood en het gebed.
Ontzag beving eenieder,
want door de apostelen
werden vele wonderbare tekenen verricht.
Allen die het geloof hadden aangenomen,
waren eensgezind
en bezaten alles gemeenschappelijk.
Ze waren gewoon
hun bezittingen en goederen te verkopen
en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte.
Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel,
braken het brood in een of ander huis,
genoten samen hun voedsel
in blijdschap en eenvoud van hart,
loofden God, en stonden bij het hele volk in de gunst.

En elke dag bracht de Heer er meer bijeen,
die gered zouden worden.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
 Antwoordpsalm
Psalm 118, 2-4.13-15.22-24
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos
is zijn erbarmen!
(of: Alleluja!)
Herhaalt het, stammen van Israël:
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, zonen van Aäron:
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, dienaren van de Heer:
eindeloos is zijn erbarmen!
Zij stootten mij weg en sloegen mij neer,
maar Hij heeft mij ondersteund.
Mijn kracht en mijn sterkte is de Heer,
Hij is het die mij verlost.
Nu klinkt er gejuich van feest en geluk
in alle tenten der vromen.
De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.

 Tweede lezing
In de doop zijn wij herboren tot een leven van hoop.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus (1, 3-9)
Dierbaren, gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in zijn grote barmhartigheid
deed herboren worden tot een leven van hoop
door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
Een onvergankelijke, onbederfelijke,
onaantastbare erfenis
is voor u weggelegd in de hemel.
In Gods kracht geborgen door het geloof,
wacht gij op het heil, dat al gereed ligt
om op het eind van de tijd geopenbaard te worden.
Dan zult gij juichen,
ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn,
voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen.
Maar die zijn nodig om de deugdelijkheid
van uw geloof te bewijzen,
uw geloof, dat zoveel kostbaarder
is dan vergankelijk goud,
dat toch ook door vuur gelouterd wordt.
Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart,
lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn.
Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben.
In Hem gelooft gij, ofschoon gij Hem ook nu niet ziet.
Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn,
als gij het einddoel van uw geloof,
uw redding, bereikt.
Woord van de Heer. - Wij danken God.

♫ DOOR DE WERELD GAAT EEN WOORD........
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
Refrein:

Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

Refrein

Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem uw woord verstaan.

Refrein

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Refrein

Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

Refrein

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
 Evangelielezing
Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot
geloof komen.
Uit het heilig evangelie volgens Johannes (20, 19-31)
Op de avond van de eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen
gesloten waren uit vrees voor de joden,
kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei:
'Vrede zij u'.
Na dit gezegd te hebben, toonde Hij hun zijn handen en
zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen
zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen:
`Vrede zij u.
Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u'.
Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
`Ontvang de heilige Geest.
Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en
als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven'.
Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was
echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere
leerlingen vertelden hem: `Wij hebben de Heer gezien'.
Maar hij antwoordde:
`Zolang ik in zijn handen
niet het teken van de nagelen zie,
en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken,

en mijn hand in zijn zijde leggen,
zal ik zeker niet geloven'.
Acht dagen later
waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen,
en nu was Tomas er bij.
Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei: `Vrede zij u'.
Vervolgens zei Hij tot Tomas:
`Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde
en wees niet langer ongelovig maar gelovig'.
Toen riep Tomas uit: `Mijn Heer en mijn God!'.
Toen zei Jezus tot hem:
`Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge?
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben'.
In het bijzijn van zijn leerlingen
heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan
die niet in dit boek zijn opgetekend,
maar deze hier zijn opgetekend
opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon
van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn
naam.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
 Gebed van de gelovigen - voorbede
De Heer is waarlijk verrezen.
Daarom kunnen wij vol vertrouwen tot hem bidden.
Voor de Kerk:
dat zij volhardt in haar opdracht

de verrezen Heer overal te verkondigen
tot welzijn van alle volken.
Voor alle gedoopten:
dat zij trouw mogen zijn aan de wereldkerk,
aan het vieren van de heilige Mis
en trouw de handen vouwen tot gebed
om vervolgens de handen uit de mouwen te steken
voor hun medemensen.
Voor allen die verantwoordelijkheid dragen
in de politiek en maatschappij:
dat zij het welzijn van allen
voor ogen houden bij hun beslissingen.
Voor allen die het moeilijk hebben:
dat zij kracht naar kruis mogen ontvangen;
dat zij door alle moeilijkheden heen
Gods liefde voor hen mogen blijven ervaren.
Voor onze eigen (parochie)gemeenschap:
dat Pasen ons mag uitnodigen
te groeien in geloof, hoop en liefde.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap..
Goede God,
door het lijden, sterven en verrijzen van uw Zoon
toont Gij hoe Gij met ons begaan bent.
Hoor ons oprechte gebed.
We vragen het door Christus onze Heer.
Amen

♫ EET VAN HET BROOD mel. Zomaar een dak
Eet van het brood,
Sterven is leven, dood
voedsel voor velen,
het begin
al wie er breekt, doet
van opstaan,
mensen goed,
verdergaan,
gaat in Zijn spoor: delen
nog enkel in Zijn
is helen,
Naam.
een klein begin van
Beker en Brood, zijn
overvloed;
om te weten:
sterven is leven,
Hij wil voor altijd bij
dood het begin
ons zijn.
van opstaan,
Telkens wanneer wij
verdergaan,
het vergeten
nog enkel in Zijn
horen wij weer bij
Naam.
Brood en Wijn:
Drink van de wijn,
sterven is leven, dood
beker tot weten
het begin
waartoe wij hier
van opstaan,
geroepen zijn:
verdergaan,
zegen en heil!
nog enkel in Zijn
Drinken en eten
Naam.
om er te zijn voor
groot en klein.

 Gebed over de gaven
Verrezen Heer,
U hebt Thomas tot de uitspraak gebracht:
“Mijn Heer en mijn God”
Wij willen het Thomas nazeggen.
Wij willen zo’n zelfde moment beleven als Thomas.
U hebt ons gezegd,
dat U blijvend bij ons zult zijn.
U hebt ons gezegd
Uw aanwezigheid te vieren
in het breken van het brood
en het delen van de wijn.
Mogen het brood en de wijn
die wij U nu aanbieden
ons daarom uw aanwezigheid doen beleven.
Dat vragen wij door Christus onze Heer.
 Prefatie
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
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid,
en om heil en genezing te vinden
zullen wij uw naam verkondigen, al onze dagen,
maar vooral op deze dag die Gij gemaakt hebt, bezingen
wij U.

Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht.
Hij, die voor ons geworden is
het lam dat wegdraagt de zonden der wereld.
Onze dood is Hij gestorven,
voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood;
Hij is opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw
gemaakt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons,
mensen die op aarde wonen,
vreugde vervult de engelen in de hemel,
de machten en de krachten die U loven,
die U dit lied toejuichen zonder einde:
♫ Heilig, heilig, heilig...
 Eucharistisch gebed VI, met acclamatie 1
Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons,
dat onze namen geschreven staan in uw hand.
Geen mens zult Gij vergeten, dank zij Jezus,
die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van hen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U dat Hij ons ruimte geeft en
vrijheid schept.
Wij danken U dat Hij de naam geworden is voor
heel ons leven ten einde toe.

Heilig deze gaven met de dauw van uw Geest, dat zij
voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus
Christus, onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij
brood in zijn handen,
Hij zegende U, Hij brak het brood en gaf het aan
zijn leerlingen met de woorden: NEEMT EN EET
HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer en gaf hem
aan zijn leerlingen met de woorden:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT
DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE
VERBOND.
DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN
VERGOTEN WORDT TOT VERGEVING
VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof:
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze
beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
V: Heer onze God,
zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is
en die de dood heeft gezien; die Gij hebt

opgewekt en naam gegeven hebt hoog
boven alle namen.
A: Jezus, de Heer, is Hij, die is en blijven
zal uw rechterhand; en tot Hij komt,
verkondigen wij Hem door deze
levensbeker en door dit brood dat wordt
gedeeld.
V: Wij bidden U:
zend uw Geest in ons, die over deze aarde
gaat en maak ons tot een volk, dat recht doet
om gerechtigheid.
Maak leven en welzijn toch sterker dan
oorlog en dood, en laat ons mensen zijn die
woningen bouwen voor uw stad van vrede;
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij
U uit kracht van Hem de mensenzoon, hier in
ons midden.
A: Maak leven en welzijn toch groter en
sterker dan oorlog en dood;
en laat ons mensen zijn die woningen bouwen
voor uw stad van vrede;
V: Bevestig uw Kerk die in ballingschap is,
en maak haar één in liefde en geloof,
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus
en met alle bisschoppen.

Samen met heel uw volk,
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met
de H. Jozef, de apostelen, martelaren en al uw
heiligen,
vragen wij om uw barmhartigheid
voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en
brengen U onze dank.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
 Vredesgebed:
In de avond van die eerste dag van de week,
kwam U, Jezus Christus, onze Heer,
bij de leerlingen binnen en zei: “Vrede zei u”.
Dat bracht vreugde aan hen
en dat brengt vreugde aan ons.
U herhaalde een tweede keer de wens:
“Vrede zij u”, maar voegde er aan toe:
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik u”
U vervolgde: “Ontvangt de Heilige Geest”
Wij vragen U:
“Moge de kracht van de heilige Geest
ons allen de vrede geven
die ons binnenste omvat
en uitstraling heeft naar buiten.”
Die vrede des Heren zij altijd met u.

♫ Lam Gods
 Uitnodiging tot communie:
In Jezus Naam bijeen
worden wij genodigd
deel te nemen
aan het breken van het brood
en het delen van de wijn.
Wij doen dit op uitnodiging
van Jezus woorden:
“Doe dit tot mijn gedachtenis”
Moge het ook ons brengen
wat het de leerlingen bracht,
Jezus die aanbiedt
lichaam en bloed in ons te worden.
Gelukkig wij die mogen aanzitten
aan deze tafel, want zie:
“Dit is…

♫ CHRISTUS DIE
VERREZEN IS:
Christus die verrezen is,
doet ons samen komen;
’t maal van zijn
gedachtenis
wordt hier blij hernomen.
Refrein: Broeders, vrij en
opgericht,
alleluia, heft uw ogen,
alleluia naar den hoge,
heft uw ogen naar het
licht.

Christus brak de
slavernij,
brak de donk're dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft
Hij '
Adams dood verslagen.
Refrein
Christus die verrezen is
straalt van eeuwig leven;
maal van zijn gedachtenis
zal dat ons ook geven.
Refrein

 Gebed na de communie
Heer, Gij zijt midden onder ons gekomen
in Jezus, uw verrezen Zoon.
In het breken van het brood
hebben wij Hem gelovig herkend.
Wij vragen U:
leer ons van dit geloof getuigen
bij allen die met ons door het leven gaan,
en vervul ons van uw vreugde.
Door Christus, onze Heer.

 Slotzegen
Pr God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost
en tot zijn kinderen heeft gemaakt,
moge u de vreugde van zijn zegen schenken.
A Amen
Pr Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft,
moge u doen delen
in de erfenis van het eeuwig geluk.
A Amen
Pr Moge u die door geloof en doopsel
met de Heer verrezen zijt,
door een heilig leven met Hem verenigd worden
in het hemels vaderland.
A Amen
Mogen wij van hier heengaan,
ieder van ons, bewust van het belang van onze zending
voor de geloofsgemeenschap
en zelfs voor de samenleving.
Mogen wij dat ook uitstralen
en moge God ons daarbij zegenen:
De Vader, Zoon en Heilige Geest.
Wegzending
Pr Gaat in vrede heen, alleluja, alleluja.
A God zij dank gebracht, alleluja, alleluja.

♫
GIJ ZIJT IN GLANS VERSCHENEN
Gij zijt in glans verschenen,
Verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen,
ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen
door ons U aangedaan.
Gij blijft in glans verschijnen,
ziet ons in glorie aan.
Uw marteling, uw lijden,
in aller wereldnood,
uw kruisgang door de tijden,
uw dagelijkse dood,
het straalt voor onze ogen,
het glanst uit alle pijn;
aan haat en hoon onttogen,
blijft Gij onz' glorie zijn.
Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen,
als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen,
of heerlijk rijst uw beeld,
en doet ons mee ontstijgen
in glans die alles heelt.

