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AANHEF EN KRUISTEKEN 

Wees hier bij ons, verrezen Heer Jezus, 

mogen wij uit uw hartverwarmende aanwezigheid 

bemoediging en kracht putten, 

in de naam van de Vader, (+) de Zoon en de heilige Geest. 

Amen! 

 

INLEIDING OP HET THEMA VAN DEZE ZONDAG 

Jezus is dood en begraven.  

Vervolgens – op wat losse flodders over verschijningen na – 

gebeurt er niets meer. De Jezuskring valt uiteen en iedereen 

neemt zijn oude leven weer op. Zo ook die twee op weg naar 

Emmaüs. Ze keren terug naar hun geboortedorp. 
 

Maar onderweg krijgen ze gezelschap van een vreemdeling, 

die ze ’s avonds uitnodigen om bij hen te blijven eten en te 

overnachten. En dan, aan tafel, worden de rollen omgekeerd. 

De vreemdeling wordt gastheer: Híj zegent het brood, Híj 

breekt het en deelt het uit. Hoe werd hun hart verwarmd door 

zijn inlevende aanwezigheid, door zijn vertellen uit de Schrift, 

door zijn breken van het brood. 
 

Ook wij zijn het soms moe. We zien het niet meer zitten… 

Ook voor ons is de Heer vaak een vreemdeling.  

We brengen het lang niet altijd op om, zoals Petrus in de eerste 

lezing, in woord en daad te getuigen van de Verrezen Heer. 



De tijd die we nu meemaken, overspannen door corona, is een 

heel bijzondere periode in ons leven, zoiets hebben we nog 

nooit meegemaakt. Er zijn zeker positieve elementen en we 

kunnen zeker een en ander leren, maar veel is ook moeilijk om 

(ver)dragen en kost mensen moeite. 
 

Zoals toén onderweg naar dat kleine dorp Emmaüs, wil de Heer 

ook vandaag bij ons zijn. 

Het is ons niet mogelijk om Hem vandaag te herkennen in het 

breken van het brood, maar we mogen Hem wel aanwezig 

weten, hartverwarmend aanwezig weten, in onze 

verbondenheid, in de zorg en de dienstbaarheid van zoveel 

mensen, in zijn Woord dat klinkt in de Schriften, waar we willen 

naar luisteren, in ons bidden,… 
 

In alle omstandigheden van ons leven, maar zeker wanneer we 

angst hebben, of verdriet, wanneer we de moed verloren 

hebben, wanneer we ons eenzaam voelen, niet gewaardeerd,…  

In alle omstandigheden van ons leven mogen we vragen:  

“Kom, Heer, blijf bij ons”. 

 

GEBED OM MEDEDOGEN 

Heer, als onze ontgoocheling over het onrecht in de wereld 

omslaat in moedeloosheid of onverschilligheid, 

ontferm U dan over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 
 

Christus, als vooroordelen ons beletten 

om U te herkennen in onze medemensen, 

ontferm U dan over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer, als menselijk opzicht ons tegenhoudt 

om openlijk en enthousiast te getuigen van uw verrijzenis, 

ontferm U dan over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 
 

Moge de barmhartige God zich naar ons toekeren, 

zijn vergeving en bemoediging in ons hart leggen, 

en ons geleiden tot eeuwig leven. Amen! 



LOFPRIJZING 

Eer God die onze Vader is,  

wees allen welgemoed. 

Loof Hem, gij zult in vrede zijn.  

Aanbid 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,  

Jezus, Gij zijt de Heer. 

O, eengeboren Zoon van God,  

kom haastig tot ons weer 

 

OPENINGSGEBED 

Heer God,  

U woont in het ontoegankelijk licht 

en toch bent U naar ons afgedaald 

om mens te zijn, zoals wij. 

U bent ons zo nabijgekomen in Jezus,  

Hij die ten volle was: mens naar uw hart. 
 

Wij bidden U:  

wees ook hier bij ons hartverwarmend nabij. 

Help ons uw Woord  

te verstaan en er naar te leven. 

Maak ons vol van de Geest van Jezus, 

zodat wij delen in zijn leven 

en uw hartverwarmende nabijheid tot leven laten komen. 

Zo bidden wij U in Jezus’ naam,  

Hij die is de Levende  

voor vandaag en altijd.  

Amen! 



INLEIDING OP DE EERSTE LEZING UIT DE H. SCHRIFT 

In zijn Pinkstertoespraak getuigt Petrus vrijmoedig van zijn 

geloof in de verrijzenis. 
 

UIT DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN (hfst. 2) 

Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren, 

verhief zijn stem en sprak hen als volgt toe: 

`Joden, inwoners van Jeruzalem, dit moet u allen weten, 

luister aandachtig naar mijn woorden! Jezus de Nazoreeër is u 

van Godswege aangewezen door machtige daden, wonderen 

en tekenen, die God door Hem in uw midden heeft verricht, 

zoals u zelf weet. Volgens Gods vastgestelde plan en met zijn 

voorkennis 

is Hij uitgeleverd en hebt u Hem door de hand van wetteloze 

mensen aan het kruis geslagen en omgebracht.  Maar God 

heeft Hem laten opstaan door een eind te maken aan de weeën 

van de dood, want het was onmogelijk dat Hij door de dood 

werd vastgehouden. 

David zegt immers over Hem: Steeds hield ik mij de Heer voor 

ogen, want Hij staat mij terzijde opdat ik niet zou wankelen. 

Daarom verheugde zich mijn hart en jubelde mijn tong, 

ja, ook mijn lichaam zal op die verwachting een huis bouwen, 

want U zult mijn leven niet overlaten aan het dodenrijk 

en U zult uw heilige geen bederf laten zien. U hebt mij wegen 

ten leven gewezen en U zult mij overstelpen met vreugde in 

uw nabijheid. 

KBS Willibrord 1995 

 

ANTWOORDPSALM (Psalm 16) 

Wijs ons, Heer, de weg van het leven. Alleluia! 
 

Behoed mij, God,  

tot U neem ik mijn toevlucht; 

Gij zijt mijn Heer, ik erken het, 

ik vind geen geluk buiten U. 

De Heer is mijn erfdeel, de dronk uit de beker, 

Hij heeft mijn lot in zijn hand. 
 

Wijs ons, Heer,… 



Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft, 

Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. 

Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer, 

ik val niet, want Hij staat naast mij. 
 

Wijs ons, Heer,… 
 

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest, 

daarom kan ik rustig gaan slapen. 

Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over, 

Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf. 
 

Wijs ons, Heer, de weg van het leven. Alleluia! 
 

Gij zult mij de weg van het leven wijzen 

om heel mijn vreugde te vinden bij U, 

bestendig geluk aan uw zijde. 
 

Wijs ons, Heer… 

 

INLEIDING OP DE TWEEDE LEZING UIT DE H. SCHRIFT 

Een bezinning over de betekenis van het lijden van Jezus. 

Door zijn kostbaar bloed zijn we verlost. Christus is het 

fundament van ons geloof. 
 

UIT DE EERSTE PETRUSBRIEF (hfst.1) 

Dierbaren, Degene die u als Vader aanroept, is ook de 

onpartijdige rechter over al onze daden; heb daarom ontzag 

voor Hem, zolang u hier in ballingschap leeft. 

U weet dat u niet door vergankelijke dingen, zoals goud en 

zilver, bent verlost uit het zinloze bestaan dat u van uw 

vaderen hebt geërfd. U bent verlost door het kostbaar bloed 

van Christus, het lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren 

was vóór de grondlegging van de wereld, maar pas op het 

einde van de tijden is verschenen, omwille van u. 

Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de doden heeft 

opgewekt en Hem de heerlijkheid gegeven heeft; daarom is uw 

geloof in God tevens hoop op God. 

 

KORT MOMENT STILTE 



EVANGELIELEZING (Lucas, hfst. 24) 

Twee van de leerlingen waren op weg naar het dorp Emmaüs, 

dat zestig stadiën van Jeruzalem ligt. Ze spraken met elkaar 

over alles wat voorgevallen was. Terwijl ze met elkaar in 

discussie waren, voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met 

hen mee. Maar hun ogen waren niet bij machte Hem te 

herkennen. 

Hij sprak tot hen: 

‘Waarover lopen jullie 

zo druk met elkaar te 

praten?’ Met sombere 

gezichten bleven ze 

staan.  

Een van hen, die Kleopas heette, gaf Hem ten antwoord: ‘Bent 

U dan de enige inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar 

de afgelopen dagen is gebeurd?’ `Wat dan?’ vroeg Hij. Ze 

zeiden Hem: `Wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Hij 

was een profeet, machtig in woord en daad in de ogen van God 

en van heel het volk. 

Onze hogepriesters en leiders hebben Hem overgeleverd 

om Hem ter dood te laten veroordelen, en ze hebben Hem zelfs 

gekruisigd. En wij hadden zo gehoopt dat Hij het was die Israël 

zou verlossen, maar inmiddels is het al de derde dag sinds dat 

gebeurd is. Wel hebben enkele vrouwen uit onze kring ons 

versteld doen staan. Die waren vanmorgen vroeg naar het graf 

gegaan en toen ze zijn lichaam daar niet aantroffen, kwamen 

ze terug met het verhaal dat ze ook nog een verschijning 

hadden gehad van engelen  die zeiden dat Hij leeft. Een paar 

van ons zijn toen naar het graf gegaan en het bleek zo te zijn 

als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem hebben ze niet 

gezien.’ 

Toen zei Hij tot hen: ‘Wat zijn jullie toch onverstandig en traag 

van begrip als het gaat om het geloof in alles wat de profeten 

hebben gezegd! Moest de Messias niet zo lijden en dan zijn 

heerlijkheid binnengaan?’ En Hij legde hun uit wat in heel de 

Schrift op Hemzelf betrekking had, te beginnen bij Mozes en alle 

Profeten. 



Toen ze bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn, deed Hij 

alsof Hij verder wilde gaan. Maar met aandrang vroegen ze: 

`Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt al ten 

einde.’ Toen ging Hij mee naar binnen om bij hen te blijven. 

Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het brood, 

sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu 

gingen hun de ogen open en ze herkenden Hem, 

maar meteen was Hij uit hun gezicht verdwenen. 

Ze zeiden tegen elkaar: ‘Was het niet hartverwarmend zoals Hij 

onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?’ 

Meteen stonden ze van tafel op en gingen terug naar Jeruzalem; 

daar vonden ze de elf en hun metgezellen bijeen.  Die zeiden: 

‘Waarachtig, de Heer is opgewekt, aan Simon is Hij verschenen.’ 

Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd en hoe ze Hem 

hadden herkend bij het breken van het brood. 
 

BEZINNING ‘EMMAUS 2020’ 

In die Coronatijd waren enkele van zijn leerlingen thuis in 

hun kot. Ze waren bang dat ook hen iets zou overkomen, 

ontgoocheld omdat alles wat zij gedroomd en gepland hadden 

niet was uitgekomen… en eenzaam bij momenten… 
 

Toen kregen zijn een telefoontje, een sms-je, een whatappje, 

een mail van Jezus, de Verrezene. Maar dat zagen ze niet, of 

liever ze hadden het niet door. Ze hoorden zijn vraag: “hoe 

gaat het met jullie?” ”Houden jullie nog vol?.”   En ze 

vertelden dat het lastig was en vaak eenzaam… 
 

Hij antwoordde hun: “Ik versta dat. Maar kijk je niet blind op 

wat je mist, kijk verder dan je gemis, verder dan je angst en 

je alleen zijn, kijk verder dan  de vieringen die niet door 

konden gaan. Heel het verhaal van onze God gaat doorheen 

kruismomenten, maar we hebben nooit het laatste woord. 

Kijk naar de tekenen van hoop. Er is maar één zorg: Hoe kan 

Gods liefde in deze tijd zichtbaar worden.” 
 

Ze kregen het warm van binnen,  het klaarde op in hun hart. 

Ze hadden even gezien dat er meer was… 

 



Ze begonnen rond te telefoneren, te mailen ,  te sms-en, te 

whatsappen om hoop te brengen, om anderen moed in te 

spreken, om er te zijn voor anderen. 
 

De eucharistie waar brood gebroken wordt was volop aan het 

gebeuren ook al kon ze niet gevierd worden.  

(bij Lc. 24) 
 

Carlosz (Pastorale Eenheid Emmaüs) 
 

PERSOONLIJKE MEDITATIE IN STILTE,  

        OF ZACHTE PAASMUZIEK 
 

GELOOFSTEKST 

Ik geloof in God, Schepper van hemel en aarde. 
 

Ik geloof ook dat God zijn schepping  

aan ons, mensen, heeft toevertrouwd 

opdat wij zijn werk zouden voortzetten 

en deze aarde voor alle mensen bewoonbaar zouden maken. 
 

Ik geloof in Jezus Christus, de Verlosser van de wereld. 
 

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden  

om mee te werken aan de bevrijding van de mens, 

aan de opbouw van een betere wereld, 

door ons in te zetten 

voor meer levenskansen voor iedereen 

en om Christus’ werk verder te zetten. 
 

Ik geloof in de heilige Geest 

die de mensen tot eenheid wil brengen  

in één grote gemeenschap. 
 

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken 

om aan deze gemeenschap mee te werken, 

samen met alle mensen van goede wil. 
 

Ik geloof in de verrijzenis van de Heer, 

zijn overwinning op het kwade en de dood. 

Ik geloof in het eeuwig leven van liefde.  

Amen! 



VOORBEDEN 

Jezus gaat met ons de weg van het leven… 

Wij mogen ervaren en verkondigen dat Hij verrezen is,  

dat Hij hartverwarmend nabij is. 
 

We hopen en bidden dat christenen zo met elkaar samenleven 

dat de verrezen Heer herkenbaar wordt in wat ze zeggen en in 

wat ze doen…  Laten wij bidden… 
 

God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia! 
 

Voor al wie ernstig ziek zijn, om troost en genezing, en voor 

hen die zieke medemensen heel erg nabij zijn, om kracht en 

veiligheid… Laten wij bidden… 
 

God van leven en licht,… 
 

Voor wie zich heel erg inzetten voor het welzijn, de gezondheid, 

de veiligheid,… van medemensen: dat zij bemoedigd worden… 

Laten wij bidden…     God van leven en licht,… 

 
 

Voor allen die ontgoocheld zijn en het willen opgeven: dat zij 

begrijpende medemensen mogen ontmoeten, die met hen op 

weg gaan en naar hen luisteren, zoals Jezus zijn Emmaüs-

vrienden tegemoet trad en hun nieuwe levensmoed gaf. 

Laten wij bidden…     God van leven en licht,… 
 

Voor allen die in onze kerkgemeenschap als catechist of 

leerkracht kinderen en volwassenen begeleiden in het begrijpen 

van de Schriften en voor hen die in Jezus’ naam, voorgaan in  

het gebed en in het breken van het Brood: dat zij met vreugde 

getuigen van het geloof en de hoop die in hen leeft…   

Laten wij bidden…     God van leven en licht,… 
 

Voor onszelf en voor alle christenen: dat we ons hart zouden 

openen voor Jezus, die ons op zoveel manieren wil ontmoeten: 

dat wij Hem zouden herkennen in zovele medemensen op onze 

levensweg…     Laten wij bidden…   God van leven en licht,… 
 

Bidden we dan enkele ogenblikken in stilte voor persoonlijke 

intenties en voor mensen die rekenen op ons gebed…  



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! 

 

GEBED OM VREDE 

Heer Jezus, Gij die de vrede zijt, 

leg uw vrede in mijn hart; 

leg uw vrede in mijn woorden. 

Leg uw vrede in mijn gedachten. 

Leg uw vrede in mijn daden. 

Wees Gij mijn vrede.  

Wees de vrede in onze Kerk. 

Wees de vrede in onze wereld. 

Gij, die leeft tot in eeuwigheid. Amen! 

 

EEN OGENBLIKJE STILTE OF RUSTIGE PAASMUZIEK 

 

 
 

 

 

 

 



SLOTGEBED 

Heer Jezus, altijd zijt Gij met ons, met mij, op weg… 

Geen dag, geen nacht, laat Gij mij in de steek. 

In vreugde en in zorgen zijt Gij altijd de Tochtgenoot. 

En altijd opnieuw wilt Gij met ùw hart het mijne verwarmen. 

Dank U voor uw aanwezigheid op zoveel manieren. 

Dank U voor uw Woord van Leven waarmee Gij mij hebt gevoed. 

Graag zou ik U ook ontmoeten 

in de eucharistie en er uw Brood van Leven ontvangen, 

maar dat is nu onmogelijk. 

Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen 

om hecht verbonden te zijn met U. 

Help mij om de vele tekenen  

van uw hartverwarmende aanwezigheid te zien. 

Help mij om U te ontmoeten in uw Woord, in de schepping,  

in de mensen… 

Kom met uw liefde in mijn hart 

en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij woont. 

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God. 

 

ZENDING EN KRUISTEKEN 

De Heer blijft met ons meegaan, Hij blijft met ons meeleven. 

Hij wil onze toevlucht, onze kracht zijn. En Hij wil ons kracht 

geven, zodat ook wij, op onze beurt, anderen tot steun mogen 

zijn. In dat vertrouwen worden we gezegend door de Vader, de 

Zoon (+) en de heilige Geest. Amen! 
 

Dit gebedsblaadje is een uitnodiging en een kans om  

in verbondenheid met onze Parochie in Deinze en  

met zoveel medezusters en -broeders, 

 in gebed verbonden te zijn – ook in deze bijzondere tijden.  
 

Parochieassistente Katrien zorgde voor de vormgeving.  

Deken Rudy zorgde voor de samenstelling.  

Uit volgende bronnen werd geput: het Archief van de zondagsvieringen 

van de Dominicanen in Schilde, Carlos uit de Emmaüsgemeenschap, 

Gooi en Sticht, In uw Midden, KBS Willibrord 1995,                          

Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering,   

en eigen bewerkingen. 



Vele van onze kerken blijven toegankelijk voor persoonlijke 

bezinning, rust en gebed. U bent ten zeerste welkom. 
 

In de meimaand kan u in de Sint-Martinus en Sint-Antonius Abtkerk 

(rond punt Petegem) een montage bekijken en beluisteren rond 

de boodschap van Maria. Ook hier bent u ten zeerste welkom. 

 

LITURGISCH AANBOD VIA DE MEDIA 

 

ZATERDAG 25 APRIL 
 

Radio:  eucharistie om 9 u. en om 18.15 u. op Radio Maria 
 

Livestream 

- eucharistie om 10 u. vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antw. 

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video/coronacrisis-

liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203 

 

ZONDAG 26 APRIL 3de PAASZONDAG 

Radio: 

- eucharistie om 10 u. en om 18.15 u. op Radio Maria 

- eucharistie om 10 u. op Radio 1, abdij Keizersberg in Leuven 
 

TV: 

- een geloofsgesprek vanaf 09.45 uur op NPO 2 (dat als 

context dient voor de aansluitende eucharistieviering) 

- eucharistie om 10 u. op NPO 2 (Ned), H. Antonius-kath. Breda 

 

Livestream: 

- eucharistie om 10 u. vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekath., Antw. 

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video/coronacrisis-

liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203 

- eucharistie om 10 u. vanuit de Hanswijkbasiliek te Mechelen via 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-informatie/ 

alternatief-aanbod-vieringen-radio-tv-internet?origin=inactive 

- eucharistie om 11 u. vanuit de abdij van Averbode via 

https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/uitzendingen 
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