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Liturgie 5de zondag van Pasen  –  10 mei 2020 
 
 
 
Kruisteken en Openingswoord: 

Pr. Welkom, vanwaar u ook gekomen bent!  "Ik ben de weg; de waarheid en het leven."  

Met deze woorden uit het evangelie,  horen we hoe Jezus zich nogmaals aan ons laat 

kennen en herkennen. Ik ben de éne , ware weg naar het volle leven. Wie Mij ziet, ziet de 

Vader. Ik ben de echte hoeksteen van  je leven. - Zijn wij bereid Jezus als de hoeksteen 

te aanvaarden in je leven? Mogen wij hier samen in deze eucharistieviering tot God 

bidden opdat we in verbondenheid met Hem en de Vader zouden leven, vandaag en alle 

dagen van ons leven.  
 
Schuldlitanie: 

Pr. Om intens met de Heer verbonden te leven vragen wij eerst om vergeving.  

Le.: Heer, Gij spreekt woorden van bemoediging en liefde, ontferm u over ons. 
Le.: Christus, Gij zijt het bevrijdend licht van deze wereld, ontferm u over ons. 
Le.: Heer, Gij maakt van ons mensen van vrede, ontferm u over ons. 

Pr.:  Moge God in zijn barmhartigheid en in zijn eeuwig geduld ons vergiffenis schenken. 

Amen.  

 
Openingsgebed:  
God onze Vader, vandaag horen wij opnieuw  het nieuwe gebod dat Jezus ons gaf:  
“Heb elkaar lief”. Dit betekent elkaar aanvaarden  als zusters en broers. 
Echte liefde is altijd nieuw.  Geef dat wij dit zo kunnen en mogen beleven. 
Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen 
 
Eerste lezing: Handelingen 6,1-7  
Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam, begonnen de Hellenisten tegen de 
Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld 
werden. De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: 'Het past niet dat wij 
het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit, broeders, naar 
zeven mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan 
met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf blijven wijden aan het gebed en de bediening van het 
woord.' Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij kozen Stefanus, een man 
vol geloof en heilige geest, Filippus, Próchorus, Nikánor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een 
proseliet uit Antiochië. Dezen werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de 
handen oplegden. Het woord Gods breidde zich uit en het aantal leerlingen in Jeruzalem 
vermeerderde sterk; ook een groot aantal priesters gaf zich gewonnen aan het geloof. 
 
Evangelie: Johannes 14, 1-12 
In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: 'Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, 
gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik 
het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben 
heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook 
gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.' Tomas 
zei tot Hem: 'Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?' 
Jezus antwoordde hem: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader 
tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij 
Hem en ziet gij Hem.' Hierop zei Filippus: 'Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.'  
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En Jezus weer: 'Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de 
Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en 
de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, 
blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft 
het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf 
de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.' 
 
 
Homilie 
Heb jij het ook al eens meegemaakt, op een receptie: mensen horen dat je gelovig bent, en ze 
beginnen een ongemakkelijk gesprek: ja ik geloof wel in iets. Het is lastig om te praten over iets. 
Want hoe kan ik ‘iets’ voelen? En toch blijven veel mensen vandaag op zoek. Ik ben de weg 
zegt Jezus, de weg naar God bedoelt Hij daarmee. God is immers geen ‘iets’, maar een 
‘Iemand’. Zoals mensen geen dingen zijn, geen ‘ietsen’ die je zomaar kan manipuleren. Mensen 
zijn er om te ontmoeten. Zo ook wil God zich laten ontmoeten. God is onze partner in onze 
dagelijkse zorg. 
‘Heer, toon ons de Vader!’. De vraag van Filippus verwoordt een verlangen dat ook in ons hart 
leeft. Het zou makkelijker zijn indien we God konden zien. Het zou makkelijk zijn mocht de 
hemel nu al even opengaan. Om het juiste beeld van God te ontdekken kijken we best telkens 
opnieuw naar Jezus. ‘Wij mij ziet, ziet de Vader’, zegt Jezus tot Filippus. Het is door lang naar 
Jezus te kijken, door Zijn manier van leven te overwegen, door het evangelie te lezen en te 
herlezen, dat wij Jezus’ prioriteiten op het spoor kunnen komen. Zo kunnen we ontdekken waar 
Zijn hart naar uitgaat: dat is belangeloze liefde, zoals een vader en een moeder doen voor hun 
kinderen. 
Zo een belangeloze liefde, zoals Jezus ons voordeed, dat kan onze Weg zijn naar een diep 
geluk. In onze eensgezindheid, in onze naastenliefde, in onze solidariteit en aandacht voor de 
minsten: daar kunnen wij die belangeloze liefde  laten zien aan de wereld. In de zorg van zovele 
zorgverleners, in de gepassioneerde manier van lesgeven van leerkrachten, in de voortdurende 
zorg van ouders voor hun kind: dat zijn tastbare tekens van Liefde in onze wereld van vandaag. 
Ja, de Vader heeft geen andere handen dan de onze. Hij heft geen ander hart dan ons hart om 
de wereld van vandaag te tonen wat geloof kan betekenen. 
 
Marc Verwaeren, pastoor-deken 
 
 
Voorbeden: 

Pr.  God is ons aller Vader. Blijvend roept Hij ons op tot geloof en vertrouwen. Laten wij 

daarom bidden  

Le.: Voor allen die de verbondenheid met U, God en met de christen-gemeenschap kwijt zijn 

geraakt: dat zij U mogen terug kennen en herkennen in gelovige mensen: 

laten wij bidden:  

Le.: Voor allen die twijfelen aan  de intense verbondenheid met de Heer, na de dood: 

dat ook voor hen een plaats is bereid bij de Heer. laten wij bidden:  

Le Heer, zegen alle moeders ter wereld, in het bijzonder de moeders die in 

oorlogsomstandigheden zich zorgen maken over het lot van hun kinderen. Laten wij  

bidden. 

Le Heer, wij bidden voor christenen die onder twijfel, onzekerheid en angst gebukt gaan. Dat 

ze luisterend naar Jezus’ woord en aangespoord door al het goede dat Jezus deed, zelf 

wegen van goedheid gaan. Laten wij bidden. 
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Pr.: Heer onze God, mogen deze beden onze verbondenheid met U versterken, zodat wij U 

leren kennen en herkennen, alle dagen van ons leven. Amen.  

 
Gebed over de gaven:  
Kom in ons midden, God en laat Jezus opnieuw brood met ons breken en wijn met ons delen, 
als onze Gids door het leven, tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredesgebed: 

Pr.: De weg van de vrede waarvan wij dromen, lijkt soms eindeloos, een té lange tocht voor 

zwakke mensen. Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons, zoals aan zijn leerlingen : 

Ik wens jullie vrede : vrede met jezelf, met de anderen, met God. Ik wens jullie de vrede 

die een uitstraling is van mijn liefde voor elke mens. Dat die vrede jullie mag vergezellen 

vandaag en elke dag van je levensweg ! De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Uitnodiging tot de Communie:  

Pr.: Hier is het Brood uit de hemel, hier is het lichaam van onze Gids en leidsman. Zo wil de 

Goede God ons nabij zijn, zo wil Hij dat wij een plaatst scheppen, waar Zijn leven wordt 

gedeeld en ware wegen worden vrijgemaakt. Naderen we dan tot deze Tafel en 

ontvangen we wat we zijn: het Lichaam van Christus, om te worden wat we ontvangen, 

dat ene Lichaam van Christus. Zie het Lam Gods, Hij die wegneemt de zonden… 

 
Bezinning na de communie: 

Tot degenen die niet kunnen beminnen zegt Jezus: 
“Ik ben de weg.” 
Tot hen die vrezen zich te vergissen  
als ze voor de liefde kiezen, zegt Hij: 
“Ik ben de waarheid.” 
Aan hen die denken dat niet de liefde  
het laatste woord heeft, 
maar wel geld, geweld, haat of de dood,  
verzekert Jezus: “Ik ben het leven”. 
En wanneer op vandaag sommigen eraan twijfelen 
dat geloof in Jezus de wereld kan veranderen, 
antwoordt Hij: 
“Wie in mij gelooft zal nog groter daden  
dan Ikzelf verrichten, 
want Ik ga naar de Vader…” 

 
Slotgebed:  

Pr.  Heer onze God, door uw woord en uw brood zijn wij weer sterker met U verbonden. 

Wij vragen U: dat wij met Hem verenigd blijven en vruchten dragen van geloof en liefde. 

Door Christus onze Heer. Amen.  

 
Zending en zegen: 
Pr. Nu we van hier gaan, weten we de goede weg. Het leven en de kracht van Jezus is die 

ware weg ten leven. Vertrouwen we op Zijn inspiratie, Zijn Geest: De Goede God 
ondersteunt ons daarbij en helpt ons met Zijn zegen: Vader, ... Zoon en heilige Geest. 
Amen. Ga dan heen in vrede op de weg die de Heer ons heeft voorgeleefd.. 


