
1 
 

Derde Paaszondag            18 april 2021 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

 

Aperitief:  Change – Tracy Chapman  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bukXKdzyGEY 
  
If you knew that you would die today 
If you saw the face of God and Love 
Would you change? Would you change? 

 
If you knew that love can break your heart 
When you're down so low you cannot fall 
Would you change? Would you change? 
 
How bad how good does it need to get? 

How many losses how much regret? 
What chain reaction 
What cause and effect 
Makes you turn around 
Makes you try to explain 
Makes you forgive and forget 
Makes you change, makes you change 

 

If you knew that you would be alone 
Knowing right being wrong 
Would you change? Would you change? 
 
If you knew that you would find a truth 
That brings a pain that can't be soothed 

Would you change? Would you change? 
 
How bad how good does it need to get? 
How many losses how much regret? 
What chain reaction 
What cause and effect 

Makes you turn around 
Makes you try to explain 
Makes you forgive and forget 

Makes you change, makes you change 
 
Are you so upright you can't be bent 
if it comes to blows 

Are you so sure you won't be crawling 
If not for the good why risk falling 
Why risk falling 
If everything you think you know 
Makes your life unbearable 
Would you change? Would you change? 
 

If you'd broken every rule and vow 
And hard times come to bring you down 
Would you change? Would you change? 
 

If you knew that you would die today 
If you saw the face of God and Love 

Would you change? Would you change? 

 

Als je wist dat je vandaag zou sterven 
Als je het gezicht van God en liefde zou zien, 
Zou je veranderen? Zou je veranderen? 
 
Als je wist dat liefde je hart kan breken 
Als je zo down bent, dat je niet dieper kan vallen, 
Zou je veranderen? Zou je veranderen? 
 
Hoe slecht hoe goed moet het worden? 
Hoeveel verliezen, hoeveel spijt? 
Welke kettingreactie 
Welke oorzaak en gevolg 
Doen je omkeren 
Laten je proberen om het uit te leggen 
Brengen je tot vergeving en vergeten 
Doen je veranderen, doen je veranderen? 
 
Als je wist dat je alleen zou zijn 
Weten wat goed is en wat fout 
Zou je veranderen? Zou je veranderen? 
 
Als je wist dat je een waarheid zou vinden 
die pijn zou doen die niet kan worden verzacht, 
Zou je veranderen? Zou je veranderen? 
 
Hoe slecht hoe goed moet het worden? 
Hoeveel verliezen, hoeveel spijt? 
Welke kettingreactie 
Welke oorzaak en gevolg 
Doen je omkeren 
Laten je proberen om het uit te leggen 
Brengen je tot vergeving en vergeten 
Doen je veranderen, doen je veranderen? 
 
Sta je zo stijf rechtop dat je niet meer kan buigen 
als het om klappen gaat 
Weet je zeker dat je niet aan het kruipen bent? 
Als het niet voor het goede is, waarom dan het risico lopen te 
vallen, waarom het risico lopen om te vallen 
Als alles wat je denkt te weten 
jouw leven ondraaglijk maakt 
Zou je veranderen? Zou je veranderen? 
 
Als je elke regel en gelofte had overtreden 
En er komen moeilijke tijden aan die je neerhalen 
Zou je veranderen? Zou je veranderen? 
 
Als je wist dat je vandaag zou sterven 
Als je het gezicht van God en liefde zag 
Zou je veranderen? Zou je veranderen? 

https://www.youtube.com/watch?v=bukXKdzyGEY
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Intredelied: ZJ 528 Gedenken wij dankbaar (Huub Oosterhuis) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MiVtwxHgFOE 
 
Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 

zijn leven, zijn dood en verrijzenis 
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, 

die onze God en leidsman ten leven is. 
 
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 

was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als hij niet was gekomen, 

om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 
 
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 

had hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 

die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
 
Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 

als graan in de aarde gestorven zijt, 
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 

van harte maak tot wederdienst ons bereid. 
 

 

Welkom 
 
In de ‘verschijningsverhalen’ horen we  
dat de Paasboodschap  Jezus’ leerlingen overweldigde, 

dat zij heel wat moeite hadden 
om te geloven dat Hij werkelijk leeft. 

De leerlingen van Emmaüs hebben Jezus pas herkend  
bij het breken van het brood 

en Thomas herkende Hem aan de littekens in zijn lichaam. 
Vandaag laat Jezus zijn leerlingen inzien 
wat er over Hem in de Schriften staat 

én draagt Hij hen op  
van Hem te gaan getuigen.  

Getuigen van die levende Heer is ook onze opdracht als christenen. 
Maar dat is in deze tijd en cultuur niet simpel. 
Bidden wij dan ook om te beginnen dat God zich over ons ontfermt. 

 

Gebed om Gods ontferming   (naar Ward Bruyninckx) 

 
Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel 

en doe het nog eens voor  
hoe wij het brood van ons hart te breken hebben 
en met geschudde korven met anderen te delen. 

Heer, ontferm U over ons. 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MiVtwxHgFOE
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Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel 

en doe het nog eens voor  
hoe wij de wijn van geluk te schenken hebben, 

uit eigen broze kruiken vol warme genegenheid. 
Christus, ontferm U over ons. 

 
Heer, schuif nu de bank waarop U zit nog dichter bij de tafel… 
dan kunnen wij - als U verdwijnt uit onze verbaasde ogen -  

op deze plaats misschien, een broer of zuster zien…   
Heer, ontferm U over ons. 

 

Eer aan God 
 
Eer aan God in de hoge. 

 
Wij loven U, Vader, 
scheppende Kracht, Bron van liefde. 

Wij loven U, Jezus Christus, 
Zoon van God, Weg, Waarheid en Leven. 

Wij loven U, Heilige Geest, 
Vuur, brandende Liefdeskracht. 
 

Eer aan God in de hoge. 
 

Vrede op aarde 
voor mensen die eenvoudig zijn, 
voor mensen die zachtmoedig zijn, 

voor mensen die barmhartig zijn, 
voor mensen die luisteren  

naar het Woord van God 
en het onderhouden. 
 

Eer aan God in de hoge. 
 

Vrede op aarde 
en liefde onder alle mensen: 
liefde die nieuw maakt en heelt, 

liefde die hoopt en duldt, 
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

Openingsgebed: 
 
Ik geloof dat wel, God, dat ik Jezus kan ontmoeten  

wanneer ik aanzit aan uw tafel, of wanneer ik met een open hart  
een arme of een zieke in de ogen kijk.  
Maar vaak is mijn geloof te klein om te ervaren  

hoe Hij mijn leven kan en wil begeesteren.  
Daarom vraag ik U, God:  

verwarm mijn hart en ontdooi het,  
opdat ik op een enthousiaste manier  
kan getuigen dat Hij leeft, in mij, voor mij  

en door mij voor alle mensen. Amen. 
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Eerste lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 3, 13-15. 17-19) 

 
In die dagen zei Petrus tot het volk: 

13  De God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob,  
de God van onze vaderen,  

heeft zijn knecht verheerlijkt,  
Jezus, die u hebt uitgeleverd en voor Pilatus hebt verloochend,  
toen die Hem wilde vrijlaten.  

14  U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend,  
en verzocht om de vrijlating van een moordenaar.  

15  De leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht,  
maar God heeft Hem opgewekt uit de doden;  
daarvan zijn wij getuigen.  

17  Welnu, broeders,  
ik weet dat u in onwetendheid hebt gehandeld,  

net als uw leiders.  
18  Zo heeft God in vervulling laten gaan  

wat Hij bij monde van alle profeten tevoren had aangekondigd,  
namelijk dat zijn Messias zou lijden.  
19  Kom daarom tot inkeer en bekeer u,  

opdat uw zonden worden uitgewist. 
 

Tussenzang: Psalm 4, 2, 4, 7, 9 
 
Refrein: Heer, laat uw licht over ons opgaan. 

 
Als ik U roep geef mij antwoord, 

God, die mij recht verschaft. 
 

Gij, die mij redt uit verdrukking, 
wees mij genadig, verhoor mijn gebed! 
 

Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt: 
altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep. 

 
Zegt men: wie brengt ons geluk? 
Heer, laat uw licht over ons opgaan. 

 
Als ik mij neerleg slaap ik gerust, 

Gij maakt mij vrij van zorgen. 

 
 

Tweede lezing: (1 Joh. 2, 1-5a) 

 
Uit de eerste brief van de apostel Johannes 
 

Vrienden, 
1  ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen.  

Maar ook al zou iemand zonde doen:  
we hebben een helper bij de Vader,  
Jezus Christus, die rechtvaardig is,  

2  die onze zonden uitwist, en niet alleen die van ons,  
maar die van de hele wereld.  
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3  Hoe weten wij dat we God kennen?  

Doordat we ons houden aan zijn geboden.  
4  Wie zegt dat hij Hem kent,  

maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar;  
in zo iemand woont de waarheid niet.  

5  Maar in een mens die Gods woord bewaart. 
 

Tussenzang: ZJ 566 Hoe is uw naam  (ps. 103 – Huub Oosterhuis) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj5OwQE3-Ag 
 

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 
eeuwige God, wij willen U zien. 

Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
Eeuwige God, wij willen U zien, 

geef ons vandaag een teken van liefde. 
 

Want wat de hemel is voor de aarde, 
dat is uw liefde voor hen die geloven. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 

 
Gij, de vergeving van alle zonden, 

recht en gerechtigheid voor deze wereld. 
 

Gij, de vergeving van alle zonden, 
geef ons vandaag een teken van liefde. 
 

Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten, 
dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God. 

 
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 
eeuwige God, wij willen U zien. 

Geef ons vandaag een teken van liefde 

 
 

Evangelie:  (Lc. 24, 35-48) 

 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 

 
35  In die tijd vertelden de twee leerlingen  
wat er op weg naar Emmaüs was gebeurd  

en hoe ze Jezus hadden herkend  
bij het breken van het brood.  

36  Terwijl zij dit aan het vertellen waren,  
stond Hij opeens in hun midden.  
`Vrede!' zei Hij tegen hen.  

37  In hun opwinding en hun schrik  
dachten ze dat ze een geest zagen.  

38  `Waarom zijn jullie zo in de war?' vroeg Hij.  
`Waarom die twijfel in je hart?  
39  Bekijk mijn handen en mijn voeten maar,  

Ik ben het zelf.  

https://www.youtube.com/watch?v=Qj5OwQE3-Ag
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Betast Me en je zult het zien.  

Een geest heeft immers vlees noch been,  
zoals jullie zien dat Ik heb.'  

40  Nadat Hij dat gezegd had,  
liet Hij hun zijn handen en voeten zien.  

41  Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven,  
en verbaasd waren, vroeg Hij hun:  
`Hebben jullie hier iets te eten?'  

42  Ze gaven Hem een stukje gebakken vis.  
43  Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren.  

44  Hij zei:  
`Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was:  
alles wat er in de Wet van Mozes  

en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat,  
moet in vervulling gaan.'  

45  Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen.  
46  Hij zei: `Er staat geschreven dat de Messias zou lijden  
en op de derde dag uit de doden zou opstaan,  

47  en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken,  
tot vergeving van zonden.  

48  Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem. 
 
 

Overwegingen: 

 
In de eerste lezing horen we een zeer moedige getuigenis van Petrus, die zijn 
joodse tijdsgenoten duidelijk maakt dat zij de Messias gedood hebben en een 

moordenaar, Barrabas, de vrijheid hebben gegeven. Er is duidelijk iets gebeurd 
met de Petrus die enkele tijd voordien nog driemaal zijn band met Jezus 

ontkende om zijn hachje te redden.  
En in het stukje Evangelieverhaal vandaag ontmoeten we ook een aantal 
leerlingen tussen vertwijfeling en hoop. Het verhaalt de gebeurtenissen vlak na 

het Emmausverhaal want het zijn die Emmausgangers die Jezus herkend hebben 
aan het breken van het brood.  

Er breekt hoop doorheen de crisis. De leerlingen waren voordien volledig 
ontredderd. Letterlijk ONT-redderd want hun redder, degene van wie ze een heel 
nieuwe tijd verwachtten, was gestorven op het kruis. Gewoon van kant gemaakt. 

En weg was alle hoop. Het werd donker niet alleen op Golgotha, maar ook in hun 
gedachten en leven.  

Maar nu verschijnt die Jezus met regelmaat weer onder hen. En Hij moet 
afrekenen met al hun angsten en twijfels, hun bijgeloof en hun vluchtgedrag. 
Waarom zijn jullie zo in de war, vraagt Hij hun en hij toont dat hij nog volledig 

menselijk is… dat hij nog van vlees en bloed is en dat hij ook nog honger heeft 
en moet eten. Zo kunnen ze weer van mens tot mens met elkaar spreken. En de 

gesprekken die volgen zijn hartverwarmend, leven gevend, veranderen de 
leerlingen van verwarde geesten in getuigen die – met de bril op van wat er de 
laatste dagen gebeurd is - helderder kunnen zien wat de oude geschriften en 

profeten willen zeggen. Hun verstand gaat open en loutere kennis wordt begrip. 
Wat al eeuwen doorverteld werd zonder echt begrepen te worden, wordt nu 

duidelijk …. Althans beetje bij beetje. Er breekt licht door het duister. Er breekt 
hoop doorheen de vertwijfeling. 
En straks …. ontvangen ze ook de Geest,  de kracht…. de moed….. om naar 

buiten te treden en te getuigen.  
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Ik heb de Emmaüservaring op een speciale manier meegemaakt in mijn leven. 

Als 18-jarige student maatschappelijk werk ben ik voor een studieproject 
terechtgekomen in een opvangcentrum voor daklozen. Een jaar later woonde ik 

er middenin als inwonend begeleider. En ik mag zeggen dat het niet eenvoudig 
was om als 19-jarige jonge snaak de orde te handhaven en de lakens te moeten 

uitdelen aan doorwinterde verslaafden, mannen met  psychische problemen, 
jongeren die buiten moesten uit de bijzondere jeugdzorg maar niet in staat 
waren om alleen te wonen. Daartussen zaten dan nog regelmatig zwak begaafde 

mensen en het waren de jaren 80, de beginjaren van de crisis van de 
asielzoekers die toen ook vaak in een opvangcentrum terecht kwamen. Het 

waren geen ideale omstandigheden om met een 15 tot 20 zulke mensen samen 
te leven en er was vaak ‘crisis’  spanning die te snijden was, agressieve buien 
en…. ontredderde mensen. De kwetsuren die mensen opliepen in het leven 

kwamen dan naar boven ….vaak als motivatie voor hun gedrag… ke teln ik niet 
mee.  ‘t is altijd ’t zelfde…. Min moeder kocht een kind en ’t was ook ik. Er zijn er 

die door ’t leven gedragen worden en er zijn er die der deure worden gesleept. 
Voor wuk leve kik nog? We gaon t hier ol an brokken slaan. Als je u zou storen 
aan mijn taalgebruik…. Het is al behoorlijk gekuist in vergelijking met wat we 

daar dagelijks hoorden en meemaakten.  Maar ik zou nog een eindje kunnen 
doorgaan.  

Dan was het niet het moment om ons op te sluiten op mijn kamer om rustig te 
gaan studeren. Dan zouden ze het kot inderdaad afgebroken hebben. Neen dan 
was het onze taak om er tussen te komen en om op de mensen in te praten. 

Maar dat kon maar succes hebben als ze echt voelden dat je probeerde ze te 
begrijpen ….als je kon inspelen op wat hen echt op de lever lag…..als je hun 

kwetsuren kon aanraken……. Als je hen als mens erkende en behandelde ook al 
hadden ze op dat moment  meer iets van een wild dier of een kwade geest. Want 
anders was al wat we zegden nog meer olie op het vuur.  

Alleen wat hen kon raken was dan een juiste tussenkomst. Alleen waar ze zich 
aangesproken voelden in hun gemoed… in het diepste van hun ziel….. kon hen 

kalmeren en op andere gedachten brengen. Anders waren we net als vreemden 
voor hen en riskeerden we een paar motten ook al kenden ze ons goed en 
hadden we de dag ervoor nog samen gekookt, gekuist, TV-gekeken, misschien 

een gezelschapsspel gespeeld. Op dat moment herkenden ze ons niet…. Als 
degene die hen wilden helpen en begeleiden. Als we hen niet konden raken, 

waren we maar het beeld van de wereld die toch helemaal tegen hen was.  
Het was mijn Emmauservaring…. Het opvangcentrum heette Emmaus… en ik 

leerde er uit keiharde ervaring ‘alleen wat een mens kan raken, verandert een 
mens….’  Het zijn woorden die ik deze week ook op botste in podcast op Kerknet. 
Een podcast kan je beluisteren en is een interview of een geluidsfragment. In dit 

is het Broeder Benedikt, de brouwer van de abdij van West-Vleteren die we aan 
het woord horen. Monnik worden was als jonge gast het laatste dat hij in 

gedachten had. Brouwer is hij maar geworden in de abdij en was ook niet echt 
zijn keuze, maar is zijn bijdrage aan de gemeenschap. En toch is monnik in een 
slotklooster  zijn overtuigde en sterk doorleefde keuze geworden. Omdat hij 

gaande weg  mee met zijn zussen en familie die er soms kwamen in de abdij 
verzeild geraakte en er geraakt werd door iets dat hem nooit meer los heeft 

gelaten, maar dat gegroeid is tot Liefde waarvoor hij zijn leven wil leven en 
geven.  Ook hij getuigt…. Alleen wat een mens raakt, kan hem veranderen.  
Geraakt worden… aangeraakt worden…voelen dat mensen én ook God om je 

geven…. Daarvan groeien mensen…. Daarin ligt leven en in het verlengde ook 
eeuwig leven. Amen.  

 
diaken Dirk Verschoore 
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----------------- 

 
God, het is wel eens moeilijk 

om in een wereld te leven 
die telkens vraagt om bewijzen. 

Waarin mensen zeggen: ‘Je kunt well zo veel beweren, 
laat maar eens zien.’ 
Een wereld waarin je niet zomaar op je woord wordt geloofd, 

maar met harde feiten moet komen aanzetten. 
Een wereld waarin geen plaats is voor wonderen en ervaringen, 

die met U te maken hebben. 
 
We hebben soms moeite met de geloofsverhalen 

die in de bijbel staan. 
We zoeken naar bewijzen voor uw bestaan 

en voor alles wat we niet kunnen verklaren. 
Maar wat we ook proberen,  
we kunnen U niet aantonen met een scheikundig proefje 

of met een logische redenering. 
We moeten het doen met onze eigen ervaringen 

en de verhalen van anderen. 
 
Doe ons ervaren dat 

dat genoeg is. 
 

(Greet Brokerhof-van der Waa) 
 
------------ 

 
Toen die twee, moe en teleurgesteld, 

na Jezus’ kruisiging en dood, 
van Jeruzalem naar Emmaüs onderweg waren, 

kwam Hij bij hen lopen… 
maar ze herkenden Hem niet. 
Vreemd voor mensen  

die Hem toch zo goed gekend moeten hebben. 
 

Terug bij vrienden in de stad 
kwam Jezus in hun midden 
en wenste hen allen vrede toe. 

Maar ze zagen Hem aan voor een geest. 
Vreemd voor mensen die Hem toch zolang hebben meegemaakt. 

 
Maar blijkbaar is de Verrezen Heer voor hen 
niet dezelfde als Jezus van Nazareth. 

Blijkbaar is Hij niet meer de rabbi 
in wie ze een profeet zagen, 

machtig in woord en daad; 
van wie ze hoopten en verlangden 
dat Hij Israël zou bevrijden van de Romeinse bezetting. 

Blijkbaar is Hij na zijn dood 
voor hen heel iemand anders geworden. 

Ze zijn Hem met andere ogen gaan zien, 
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ze zijn Hem toen pas echt gaan kennen: 

wie Hij was en wat Hij bedoelde; 
wat en wie Hem bezielde; 

in wie en wat Hij heilig geloofde; 
op wie en wat Hij vertrouwde. 

Een mens zo eigen met God, 
dat Hij Hem Vader noemde en diens wil zijn weg was. 
Een mens die heilig geloofde in de uiteindelijke voltooiing 

en vanuit dit volste vertrouwen God en mens tot het uiterste trouw was. 
Deze Jezus daagde pas voor hen op 

nadat Hij was gestorven. 
Hij was voor hen onherkenbaar veranderd. 

(Peer Verhoeven)    

 

Woorden van geloof: 
 
Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd 

voor het geluk van de mensen. 
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn Liefde. 
 

Ik geloof in Jezus Christus,  
die aan de Liefde van God  

gestalte heeft gegeven. 
 
Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden. 

Hij is hierin zo ver gegaan dat 
Hij ervoor zijn leven heeft gegeven. 

 
Ik geloof dat zijn Geest nog steeds 

mensen blijft bezielen 
en oproepen om de weg van de liefde te gaan. 
 

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden 
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd. 

Zij zijn het zout der aarde.  
Zij zijn het licht der wereld. 
 

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren 
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom: 

'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar het goed is om te leven voor allen'. Amen. 
 

Voorbeden:  
 

Ant.: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

 Looft God, alle volken, looft Hem die eeuwig leeft 

 
Bidden we voor hen die verkrampt leven,  
ten einde raad zijn, geen uitweg meer zien. 
Voor hen die zich onnodig zorgen maken en overal spookbeelden zien. 

Dat zij mensen ontmoeten die hun een stukje hemel op aarde laten zien. 
Laat ons bidden… 
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Bidden we voor de eenvoudigen van hart  
die zich, in het spoor van Jezus, breken en delen.  

Voor hen die niet bij machte zijn voor zichzelf op te komen  
of er niet in slagen een menswaardig bestaan op te bouwen. 

Laat ons bidden… 
 
Bidden we voor onze kerkleiders dat zij de Paasboodschap van hoop  

op een hartverwarmende manier verkondigen.  
Dat zij prioriteit geven aan warmte en menslievendheid  

boven regels en waarheden.  
Laat ons bidden… 
 

Bidden we ook voor onszelf, vertwijfeld als we vaak zijn,  
zo weinig weerbaar ook.  

Dat wij ons leren overgeven aan Hem die leeft, Bron van alle leven. 
Laat ons bidden… 

 
 

Lied: ZJ 412 Al heeft Hij ons verlaten 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fcSVJoXTtkU 
 
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind. 

Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind. 
 
Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid. 
 
 

Gebed over de gaven 

 
Levende God, 
brekend en delend wordt uw opgestane Zoon herkend. 

Maak ons leven nieuw nu we Hem gedenken  
in dit gebaar met brood en wijn.  
Wij vragen U dit in naam van Jezus die ons is voorgegaan. Amen. 

 

Groot Dankgebed    
 
God, onze Vader, Bron van liefde, 

wij willen U danken en onze vreugde uitspreken 
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon, 
want U bent een God die van mensen houdt. 

 
Zozeer hebt U ons liefgehad, 

dat U ons deze wereld hebt gegeven, 
vol rijkdom en pracht. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fcSVJoXTtkU
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Zozeer hebt U ons liefgehad 
dat U ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken, 

die ons voorgaat op weg naar U. 
 

Zozeer hebt U ons liefgehad 
dat U ons in Hem blijft samenbrengen 
als kinderen van één gezin. 

 
Voor zoveel liefde zeggen wij U dank 

en aanbidden U met deze woorden: Heilig … 
 
God, onze Vader, 

wij danken U met heel ons hart: 
U hebt ons tot leven geroepen, 

U hebt ons bestemd voor het geluk 
in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid, 

en uw wil om ons allen te redden. 
Hij is het verlossende Woord, uw helpende Hand. 

 
Wij kunnen niet vergeten hoe Hij mens werd met ons  
tot in de dood, hoe Hij één bleef met U in overgave aan uw wil. 

Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd om Hem. 
 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. 
Hij had de zijnen in de wereld bemind; 
nu gaf Hij hun een bewijs 

van zijn liefde tot het uiterste.  
 

INSTELLINGSVERHAAL 
 
Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 

Trouw aan dit Woord 
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer; 
zijn overgave in lijden en dood, 

de overwinning door zijn verrijzenis 
en de glorie van zijn hemelvaart. 

Vol vertrouwen zien wij uit 
naar zijn wederkomst in heerlijkheid. 
 

Vader, aanvaard deze gaven en vervul ze van uw Geest. 
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus. 

Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. 
Raak ons met het vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij. 

 
Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk. 

Bescherm haar en leid haar, 
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 
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Geef wijsheid en kracht aan de paus, 

aan onze bisschoppen en aan allen 
die U als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 

Gedenk in uw goedheid ook de mensen 
die een bijzondere plaats innemen in ons hart 

en blijf trouw aan allen die door de dood 
van ons zijn heengegaan. 
 

Samen met heel uw volk,  
met Maria, de moeder van de Heer, 

met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, 
samen ook met allen ter wereld 
die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 

vragen wij om uw barmhartigheid, 
erkennen wij uw grootheid 

en brengen wij U onze dank. 
Door Hem … 

 
Onze Vader  

 
Als de zon ondergaat en het duister wordt,  
als we ontgoocheld zijn en geen hoop meer hebben, 

ook dan blijft God ons nabij.  
Ook dan mogen wij bidden: 

 Onze Vader,... 
 
Moge ons hart branden wanneer de Schriften ons ontsloten worden. 

Laten wij aanschuiven aan de tafel die de Heer ons bereidt. 
Dan zullen wij gevoed worden met Gods Geest 

en Geest-driftig uitzien naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
 Want van U is het Koninkrijk... 
 

Vredeswens 

 
Telkens de Verrezen Heer zijn vrienden tegemoet treedt, 
wenst Hij hun 'vrede' toe. 

Moge wij dit Woord van vrede en vreugde tot het onze maken, 
zodat wij uitgroeien tot dragers van Gods vrede. 

 Dan zal zijn vrede altijd met u zijn. 

 

Lam Gods 

 
 

Communie 
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Lied:  ZJ 715 Gij komt tot ons gans onverwacht 

 
Gij komt tot ons, gans onverwacht, in alle mooie dingen, 
in bloemen, in de zonnepracht, in 't lied dat wij nu zingen, 
in 't brood dat op de tafel staat, in 't hart dat dankbaar slaat, 

in duizend, duizend dingen. 
 

Gij komt tot ons in 't morgenuur, in dauw van nieuwe dingen, 
in 't kind dat lacht, in licht en vuur, in 't lied dat wij U zingen, 
in 't woord dat Gij nu tot ons spreekt, in 't brood dat Gij hier met ons breekt, 

in duizend, duizend dingen. 
 

Gij komt tot ons in heel de dag, in arbeid aan de dingen, 
in zorg en vreugde, pijn en lach, in 't lied dat wij dan zingen, 
in liefde ook van man en vrouw, in vriendschap, vrede en in trouw, 

in duizend, duizend dingen. 
 

Gij komt tot ons als ’t avond is, in ’t sterven van de dingen, 
in ’t afscheid dat het laatste is, in ’t lied dat wij niet zingen. 
Op ’t woord dat Gij spreekt hopen wij; uw liefde is ons toch nabij 

in duizend, duizend dingen. 

 
Slotgebed: 

 
God, onze Vader, 
aan de tafel van uw Woord, 

aan de tafel van Brood en Beker hebt U uw Leven geopenbaard. 
Wij danken U daarvoor en bidden: 
schenk ons telkens de vreugde en de verbazing om uw aanwezigheid onder ons. 

Moge wij geboeide mensen zijn die doen wat U vraagt, 
die vol vertrouwen getuigen van het nieuwe Leven 

in en door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
 

Zegen en zending 
 

Dessertje:  Getuigen ... 

 
Ik ben geen begenadigd mens, die alles is voor iedereen,  

maar misschien ben ik voor de ene of voor de andere  
toch een zus of een broer.  

 
Ik ben geen groot licht dat in de duisternis schijnt,  
maar misschien ben ik voor de ene of de andere  

toch een lichtpuntje op de weg. 
 

Ik ben geen redder in de nood, die alle problemen oplost,  
maar misschien ben ik voor de ene of de andere  
toch een kleine hulp.  

 
Ik ben geen martelaar die voor zijn geloof sterft,  

maar misschien ben ik voor de ene of de andere  
een kleine steun in zijn geloof. 
 


