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Derde Paaszondag          30 april – 1 mei 2022 

–  

decanaat Poperinge 
 

 
Aperitief:  Give me the gift – Arno (1993)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=Sah5bxYQcms 

 
I’m gonna lose my core and more 

Don’t know what to do  

with the beast inside 

Give me the gift to fly away (x2). 

 

It’s all too much for me to see 

Oh it hurts where aspirin can’t treat 

Give me the gift to fly away (x2). 

 

I feel like a monkey in the zoo 

Gonna kick off my big city shoes 

Give me the gift to fly away (x2). 

 

Give me the gift to fly away (x2). 

 
Op 23 april stierf Arno Hintjens na een slepende ziekte.  

Dit lied leerde ik kennen bij een uitvaart van een jongeman die eveneens veel te vroeg 

aan de k-ziekte stierf.  

Waarom Arno dit schreef en wat hij ermee bedoelde, weet ik niet maar het sluit mooi aan 

bij de situatie en de gemoedsgesteltenis van de leerlingen in het evangelie vandaag: 

niets lukt meer na de dood van hun Vriend. Ze maken een pijnlijke rouwperiode door.  

Op zo’n moment zou je alleen maar verlost willen zijn… 

 
 

Intredelied:  Gedenken wij dankbaar  (ZJ 528) (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. 

Ik zal mijn kern en meer verliezen 

Weet niet wat te doen 

met het beest vanbinnen  

Geef me de gave om weg te vliegen 

 

Het is me allemaal teveel om aan te zien 

Oh het doet pijn waar aspirine niet kan helen 

Geef me de gave om weg te vliegen  

 

Ik voel me als een aap in de zoo 

Ga mijn grote stadschoenen aftrappen 

Geef me de gave om weg te vliegen 

 

Geef me de gave om weg te vliegen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sah5bxYQcms
https://www.youtube.com/watch?v=MiVtwxHgFOE
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Welkom 

 
Mensen kunnen na een verlies  

lang blijven steken in verdriet en depressie.  

Begrijpelijk is dat. 

En toch is er na een tijd aanvaarding nodig 

en de moed om verder te leven. 

En we weten uit ervaring dat dit mogelijk is. 

 

Dat overkwam ook de leerlingen na Jezus’ dood. 

Het duurde een hele tijd vooraleer Pasen ook Pinksteren werd. 

Eerst wilden de apostelen het opgeven. 

Bijzondere religieuze ervaringen schonken hen echter nieuw uitzicht. 

 

Moge het ook ons overkomen in deze viering. 

Nieuw inzicht. Nieuw uitzicht. 

Nieuwe durf. Nieuwe kracht. 

 

Laten we daarvoor eerst even bidden in de stilte van ons eigen hart.  

 
 

Gebed om Gods ontferming 
 
In de visserswereld betekent de uitdrukking 'de netten boeten' de gescheurde draden 

herstellen. Ons net scheurt, als we anderen kwetsen en het net te veel naar onze kant 

trekken. Daarom willen wij nu eerst ons net boeten, en God om vergeving vragen.  

 

L.: Vergeef ons, Heer, als we koppig onze eigen weg gaan,  

als we alleen aan onszelf denken en daardoor de draad verliezen.  

Vergeef ons Heer, als we uit angst voor de anderen ons privé-pad  

niet durven verlaten, en geen contact zoeken met onze medemensen.  

Heer, ontferm U over ons. 

 

Heer, we hebben elkaar meer nodig dan we laten blijken,  

we hebben elkaar meer te bieden dan we gewoonlijk geven,  

we kunnen meer troosten dan we beseffen,  

meer dankbaarheid tonen dan we tot nog toe deden.  

Vergeef ons Heer, wanneer we onverschillig zijn.  

Christus, ontferm U over ons. 

 

Vergeef ons Heer, als we het touw loslieten en de anderen  

geen nieuwe kansen gaven, als we er geen zin meer in hadden  

de anderen aan te moedigen en te helpen.  

Vergeef ons Heer, als wij blind waren voor de pijn en het verdriet van anderen. 

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. 
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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: 

 
Heer, onze God, zeggen dat wij in U geloven als een Levende, 

dat doen we vrij gemakkelijk. En toch heeft dat geloof zijn grenzen.  

We zitten vaak nog met vele vragen. 

Daarom bidden wij U: open onze ogen voor Hem 

die met ons als Levende door het leven gaat. 

Draag ons in uw sterke hand 

en geef ons de moed ons aan U toe te vertrouwen. Amen. 

 

 

Eerste lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 5, 27b-32. 40b-41) 

 

27  Op een dag vroeg de hogepriester aan de apostelen:  

28  `Hebben we u niet ten strengste verboden  

onderricht te geven met een beroep op de naam van Jezus?  

Toch is Jeruzalem door uw toedoen vol van uw leer;  

u wilt zeker het bloed van die man op ons laten neerkomen?'  

29  Daarop gaf Petrus namens de apostelen ten antwoord:  

`God moet men meer gehoorzamen dan de mensen.  

30  De God van onze vaderen heeft Jezus tot leven gewekt,  

die u vermoord had door Hem aan een kruis te hangen.  

31  Hem heeft God een hoge plaats gegeven  

aan zijn rechterhand als leidsman en redder,  

om Israël te bekeren en het zijn zonden te vergeven.  

32  Wij zijn daarvan de getuigen,  

samen met de heilige Geest,  

die God gegeven heeft aan wie Hem gehoorzamen.' 

40  De hogepriester verbood het hun om te verkondigen  

met een beroep op de naam van Jezus,  

en lieten hen vrij.  

41  Zij verlieten het Sanhedrin,  

blij dat ze waardig bevonden waren om vanwege die naam  

smadelijk behandeld te worden. 
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Tussenzang: Psalm 30 (29) 2 en 4, 5 en 6, 11, 12a en 13b 

 
Refrein: U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd.  

 
U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd, 

Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren. 

 

Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost, 

Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen. 

 

Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen, 

en dankt zijn Naam die hoogverheven is. 

 

Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang, 

de avond brengt geween, de ochtend blijdschap. 

 

Heer, luister en ontferm u over mij, 

mijn God, sta mij terzijde met uw hulp. 

 

Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd, 

U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid. 

 
 

Tweede lezing: Uit de Openbaring van de apostel Johannes (Apok. 5, 11-14) 

 

11  Terwijl ik, Johannes, keek,  

hoorde ik de stemmen van talloze engelen rondom de troon  

en de dieren en de oudsten;  

hun getal was tienduizenden tienduizendtallen  

en duizenden duizendtallen;  

12  en zij riepen luid:  

`Waardig is het lam dat geslacht werd,  

de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht,  

de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen.'  

13  En elk schepsel in de hemel en op de aarde  

en onder de aarde en in de zee,  

en alles wat daarin is hoorde ik roepen:  

`Aan Hem die zetelt op de troon  

en aan het lam lof en eer en heerlijkheid  

en kracht tot in alle eeuwigheid!'  

14  En de vier dieren zeiden:  

`Amen', en de oudsten vielen in aanbidding neer. 

 

 

Tussenzang: Hoe is uw naam  (ZJ 566) (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. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj5OwQE3-Ag
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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:  (Joh. 21, 1-19) 
 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 

 

1  Jezus heeft zich nog eens aan zijn leerlingen geopenbaard,  

bij het Meer van Tiberias. Dit geschiedde als volgt.  

2  Bij elkaar waren: Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, 

Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs  

en nog twee andere leerlingen.  

3  Simon Petrus zei tegen hen:  

`Ik ga vissen.' `Dan gaan wij mee', antwoordden ze.  

Ze gingen dus op weg en klommen aan boord,  

maar die nacht vingen ze niets.  

4  Toen het intussen morgen was geworden, stond Jezus aan de oever,  

maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.  

5  Hij riep hun toe:  

`Vrienden, hebben jullie soms iets te eten?' `Nee', riepen ze terug.  

6  `Werp dan het net uit, rechts van de boot,' zei Hij,  

`daar zul je wel iets vinden.'  

Ze wierpen het net uit, en er zat zo'n massa vis in  

dat ze niet meer bij machte waren het op te halen.  

7  Daarop zei de leerling van wie Jezus hield tegen Petrus:  

`Het is de Heer.'  

Nauwelijks had Simon Petrus gehoord `Het is de Heer',  

of hij schortte zijn kiel op - het enige wat hij aan had -  

en sprong in het water,  

8  terwijl de andere leerlingen met de boot kwamen  

- ze waren niet ver meer uit de kust, slechts een tweehonderd el -  

en het net met de vissen achter zich aan sleepten.  

9  Toen ze aan land waren gestapt,  

zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd,  

met vis erop en brood ernaast.  

10  Jezus zei tegen hen: . 

`Breng wat van de vis die jullie zojuist gevangen hebben.'  

11  Simon Petrus ging dus weer aan boord  

en sleepte het net aan land.  

Het zat vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks,  

en ondanks die enorme hoeveelheid scheurde het net niet.  

12  Daarna zei Jezus: `Kom nu en eet.'  

Geen enkele leerling durfde Hem te vragen: `Wie bent U?'  

Ze wisten nu dat het de Heer was.  

13  Toen nam Jezus het brood en gaf het hun, en zo ook de vis.  

14  Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen openbaarde  

sinds zijn opwekking uit de doden.  

15  Toen ze gegeten hadden vroeg Jezus aan Simon Petrus:  
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`Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief, meer dan de anderen hier?'  

`Ja, Heer,' zei hij, `U weet dat ik van U houd.'  

Daarop zei Jezus: `Zorg dan voor mijn kudde.'  

16  Nogmaals vroeg Hij: `Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?'  

`Ja, Heer,' zei hij, `U weet dat ik van U houd.'  

Daarop zei Jezus: `Wees dan een herder voor mijn schapen.'  

17  Nog een derde keer vroeg Hij:  

`Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?'  

Het deed Petrus pijn dat Hij hem voor de derde keer vroeg  

of hij van Hem hield, en hij zei:  

`Heer, U die alles weet, U beseft toch wel dat ik van U houd.'  

Daarop zei Jezus: `Zorg dan voor mijn schapen.  

18  Waarachtig, Ik verzeker je:  

als jongeman deed je zelf je gordel om en je ging de weg die je zelf wilde;  

als je oud bent zul je je armen uitstrekken en je gordel laten omdoen,  

en je zult een weg gaan die je zelf niet wilt.'  

19  Hiermee kondigde Hij aan  

door wat voor dood Petrus God zou verheerlijken.  

En na deze voorspelling zei Hij tegen hem: `Volg Mij.' 

 
Overwegingen: 

 
Van de vier evangelisten heeft Johannes het grootste aantal paasverhalen geschreven.   

Door middel van die verhalen probeerde hij zijn tijdsgenoten, en ook ons, duidelijk te 

maken waar het in het Paasgeloof om gaat. Vorige week hadden we de ontmoeting met 

de ongelovige Thomas. Uit dat verhaal mochten we onthouden dat we de levende Heer 

kunnen ontmoeten in de lijdende mens of in de mens die geleden heeft en er verrijkt is 

uitgekomen t.t.z. nieuw, voller leven heeft gevonden. 

Vandaag worden we meegenomen op een dag in het leven van enkele leerlingen. Ze zijn 

opnieuw vissers geworden en we zien ze bezig aan het meer van Gennesaret, hun 

thuisbasis voor ze door Jezus geroepen werden. Ze hadden nochtans alles vanop de 

eerste rij  meegemaakt, maar  het had hun leven blijkbaar niet veranderd. De apostelen 

hadden tijd nodig om te beseffen dat Jezus werkelijk verrezen is en welke gevolgen dit 

zal meebrengen voor hun levenswijze. Dat kan ook bij ons het geval zijn. We vieren elk 

jaar wel Pasen en wij zeggen daarbij dat Jezus uit de dood is opgestaan, maar voor de 

rest verandert er weinig of niets in ons leven. En net zoals de apostelen hebben we 

misschien veel tijd nodig vooraleer het ten volle doordringt dat de dood is overwonnen en 

welke gevolgen dit heeft voor ons dagelijks leven. 

 

En dat brengt ons bij een tweede vaststelling in het verhaal: het feit dat de verschijning 

zich afspeelt op een doordeweekse dag. Jezus beperkt zich niet tot een zondagse 

verschijning op Pasen. Neen, de verschijning gebeurt op een doodgewone werkdag, en ’t 

was zeker geen topdag, zelfs een complete pechdag. De visvangst was tegengevallen die 

dag. Jezus vraagt “hebben jullie soms wat vis?” Ze moeten met rode kaken toegeven dat 

ze niets gevangen hebben. Waarna Jezus in actie schiet maar daarover straks meer.  

Eerst even stilstaan bij het feit dat Jezus ons tegemoet komt in het dagelijkse leven, ook 

als het minder goed gaat of ronduit tegen zit. Geloof is dus niet alleen iets voor 

feestdagen, een doopsel, een eerste communie, een vormsel, een huwelijk of een 

jubileum. Geloven is meer dan een weekend activiteit of een hobby. Neen, Jezus wil ons 

ontmoeten in de werkelijkheid van elke dag. Ook al is die soms pijnlijk, ook al lijkt het 

een mislukking te zijn. 

Johannes wil daarmee duidelijk maken dat geloof handen en voeten moet krijgen in het 

leven van elke dag. Geloven in de verrezen Jezus is een full-timebezigheid, zeven dagen 

op zeven. 

 

Johannes brengt in zijn verhaal nog een derde kenmerk van het Paasgeloof. Jezus zegt 

tot de apostelen:  “Gooi de netten uit aan de andere kant”. Het zal de vissers raar in de 

oren hebben geklonken. Ze hadden altijd hun netten aan dezelfde kant uitgegooid, ze 

hadden altijd op die manier gevist. Maar nu zegt Jezus: “Pak het anders aan. Vertrouw 
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niet langer op je eigen ervaring, op je vaste gewoontes, op wat je altijd al gedaan hebt. 

Maar luister naar mij.”  

En dan is er nog in het verhaal een wetenswaardigheidje typisch voor Johannes. Ze 

vangen 153 soorten vis, wat toen het totale aantal gekende soorten was. Hiermee 

bedoelt de evangelist simpelweg dat het christendom zich richt tot alle volkeren en niet 

tot de Joden alleen. Dit tussendoor.  

 

Weet u, heel het verloop van het verhaal doet me denken aan een uitspraak van een 

collega die ooit zei: “Een herder in de Kerk moet drie dingen kunnen: animeren, 

delegeren en trakteren.” Curieus, maar is het dat niet wat Jezus hier doet ? Jezus 

weet zijn leerlingen te bezielen, te animeren, hen warm te krijgen om het over een  

andere boeg te gooien; dat is één. Vervolgens nodigt hij hen uit aan de barbecue waar ze 

samen delen wat ze gevangen hebben. Hij trakteert met wat zij bereid zijn te delen. 

Twee. Het verhaal eindigt met een drievoudige uitnodiging aan Petrus om in zijn 

voetspoor te treden met als enige diploma en vereiste, de liefde. Dat is delegeren in de 

breedste en rijkste zin, helemaal toevertrouwen aan een ander.  

Meteen weten we wat ons te doen staat en waartoe we geroepen zijn: animeren, 

delegeren, trakteren. Misschien is het ene voor de één wat gemakkelijker dan voor de 

ander maar als ’t lukt worden we in het leven van elke dag met zijn ups en downs een 

echte Paasmens, een mens in wie de levende Heer zichtbaar wordt. 

Miguel Dehondt 

----------------- 

 
God, hemelse Vader,  

steeds opnieuw hoor ik hoe Jezus  

dat ook aan mij vraagt: 

"Hou je van Mij?" 

En als ik denk met heel mijn leven  

een antwoord klaar te hebben,  

dan vraagt Hij het opnieuw  

en moet ik mijn antwoord vaak inslikken,  

omdat ik er toch niet helemaal zeker van ben. 

Open daarom mijn hart. 

Leer mij van U en van Jezus te houden 

en mij door U te laten beminnen. 

En geef mij ook de durf om uw liefde voor mij 

en mijn liefde voor U 

een concreet gelaat te geven 

in de zorg voor armen en kleinen.   (Erwin Roosen) 

 
------------ 
 
Ik wil luisteren naar je vragen,  

je helpen zoeken naar een antwoord. 

En ook als er geen antwoord is,  

weet dan  

dat Ik gewoon naar jou wil luisteren,  

bij jou wil zijn. 

 

Je mag je hart uitspreken,  

je verdriet uitwenen,  

je kwaadheid uitschreeuwen. 

Je moet niet,  

maar het mag. 

Doe het niet voor Mij,  

voel je niet gedwongen,  

ga gerust je eigen weg  

op zoek naar leven. 
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Ik wil alleen maar dat je weet: 

Er is Iemand  

bij wie het kan. 

 

Dit is mijn zorg:  

dat ook jij  

ruimte vindt  

om te leven en te beminnen. 

 

 
Woorden van geloof: 

 
Ik geloof in God  

die met mensen op weg gaat,  

die van mensen houdt,  

die mensen aan mensen toevertrouwt,  

die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden. 

 

Ik geloof in de Verrezen Christus.  

Naar zijn voorbeeld  

moeten wij dienstbaar zijn aan elkaar. 

 

Ik geloof in zijn droom:  

mensen gelukkig maken  

in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar. 

 

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept. 

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. Amen. 

 

 

Voorbeden:  
 

Ant.: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 Looft God, alle volken, looft Hem die eeuwig leeft 

 
Verrijzen is: altijd opnieuw bouwen aan je leven 

met de stenen van je stoutste dromen, 

met de stenen van je hele persoonlijkheid. 

Daarom bidden wij U 

dat wij altijd opnieuw zouden geloven dat het kan: 

al die stenen van ons leven bijeenvoegen tot een huis van liefde 

voor wie wij ontmoeten.  Laat ons bidden… 

 

Verrijzen is: altijd opnieuw op weg gaan en dansen op een koord  

met de zekerheid om de hoek uw liefde te ontmoeten  

in een glimlach, een arm om ons heen, 

maar soms ook in pijn of verdriet.  Laat ons bidden… 

 

Verrijzen is: altijd opnieuw aanvaarden 

door de diepste nacht te gaan en zaad te zijn dat sterven moet. 

Daarom bidden wij U 

dat we altijd opnieuw zouden geloven en vertrouwen 

dat aan de verste einder ons ‘nieuw’ leven wacht. Laat ons bidden… 
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Lied: Niemand heeft U ooit gezien 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hlDFmDPtgl4 

 
Niemand heeft U ooit gezien.  

Liefde is uw naam.  

 

Brood des levens heet die knecht, 

die uw kind genoemd wordt, 

Jezus, kind uit Nazareth. 

 

Liefde, zegt Gij, is te doen.  

Werk in ons, dat wij U doen. 

Licht in ons op, dat wij U zien.  

 

Dat wij leven wat geleefd moet. 

Dat wij doen wat moet gedaan:  

recht voor ieder mensenkind. 

 

Brood voor ieder kind van mensen.  

Vrede, en een nieuwe wereld. 

En de dood zal niet meer zijn. 

 

 

Gebed over de gaven 
 
God, onze Vader,  

geef ons elke dag opnieuw brood om van te eten,  

wijn om te drinken en mensen 

die de gaven die U hun hebt gegeven,  

gebruiken om uw droom van vrede  

en gerechtigheid te verwezenlijken. Amen. 

 

 

Groot Dankgebed    
 
Wij danken U, heilige en sterke God. 

De wereld draagt U in uw hand en U waakt over alle mensen. 

U brengt ons bijeen in deze gemeenschap 

om uw Woord te horen en met toegewijd geloof 

te treden in het spoor van uw Zoon. 

Hij is de Weg die leidt naar U,  

Hij is de Waarheid, 

geen andere waarheid maakt ons vrij. 

Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult. 

Wij danken U voor de liefde die U ons toedraagt in Jezus Christus. 

Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen 

en prijzen uw heerlijkheid:  Heilig, … 

 

Hemelse Vader,  

met eerbied noemen wij uw naam. 

Altijd bent U met ons op weg 

en dichter dan wij durven dromen, 

bent U bij ons 

wanneer uw Zoon ons samenbrengt  

rond deze tafel waar wij uw liefde vieren met brood en beker. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hlDFmDPtgl4
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Zoals eens op de weg naar Emmaüs 

ontsluit Hij nu voor ons de Schrift 

en wij herkennen Hem bij het breken van het Brood. 

 

Daarom bidden wij, barmhartige God: 

beadem met uw Geest dit brood en deze wijn 

zodat Jezus Christus in ons midden komt 

met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Oneindig goede Vader, 

wij vieren de gedachtenis van onze verzoening 

en wij verkondigen de liefde die U ons betoont. 

Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, 

en, tot nieuw leven opgewekt,  

is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. 

Zie met genegenheid neer op dit offer  

en herken erin uw eigen Zoon  

die zijn leven heeft gegeven en zijn Bloed vergoten 

opdat voor alle zoekers  

de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. 

 

Barmhartige God, 

laat de Geest van Jezus in ons wonen 

en vervul ons met uw liefde. 

Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed 

en maak nieuwe mensen van ons opdat wij op Jezus zouden lijken. 

 

Bescherm onze paus en onze bisschop, 

leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan 

en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. 

 

Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; 

dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, 

hen de weg tonen die naar uw liefde leidt. 

 

Erbarm U, Vader, 

over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus 

naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen 

waarvan U alleen het geloof hebt gekend. 

Breng hen tot het licht van de verrijzenis. 

 

En als ook onze weg ten einde loopt, 

neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. 

Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: 

overvloedig leven in uw heerlijkheid. 

 

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen; 

dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, 

met uw apostelen en martelaren, 

en al de anderen die U genegen zijn, 

dankbaar uw naam aanbidden 

en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 
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Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, 

Heer, onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, 

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader  

 
Wij bidden om mensen met allerlei talenten, 

die de Boodschap van bevrijding en hoop gestalte geven. 

Wij bidden om leiderschap dat ontvankelijk en stimulerend is. 

Wij bidden met de woorden, die we door de eeuwen heen ontvingen: 

 Onze Vader... 

 

Vandaag en morgen heeft de Heer meer dan ooit mensen nodig 

die zonder om te zien naar anderen willen toe gaan  

om voor hen zijn Brood te breken,  

om voor hen zijn Woord te spreken van liefde, verwachting en eeuwig leven.  

Zij leren ons hoopvol uit te zien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 Want van U is het Koninkrijk... 

 

Vredeswens 
 
Vanaf de oever roept Iemand 

van wie veel mensen denken dat Hij monddood is 

en voor altijd uitgepraat. 

Hij zegt iets merkwaardigs: 

gooi je net, 

gooi je leven over een heel andere boeg, 

wees getuige van hoop en liefde. 

Dan kunnen wij uitgroeien tot zijn volk van vrede. 

En die vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Lam Gods 
 
Communie 

 
Lied: Gij komt tot ons gans onverwacht  (ZJ 715) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9c8v2D9GbXY 

 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=9c8v2D9GbXY
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Slotgebed: 

 
Goede God, wij danken U voor Jezus, uw Zoon.  

Ze zeggen dat Hij na zijn dood gezien werd door zijn leerlingen.  

Hij is verrezen, zeggen ze.  

En wij mogen geloven dat Hij midden onder ons is  

als wij proberen te leven zoals Hij. 

Leer ons geloven, God,  

zodat wij kunnen leven met groot  

vertrouwen in Hem,  

en help ons dat geloof ook te realiseren in daden,  

en zo mee te bouwen aan uw rijk van vrede. Amen. 

 

 

Zegen en zending 
 
 

Dessertje:  
 
Niet meer vooruit kunnen. 

Niet meer achteruit kunnen. 

 

Geblokkeerd. Ingesloten. Uitzichtloos. 

 

Bekijk het eens op een andere manier. 

Gooi het over een andere boeg. 

Het kan anders dan tot nu toe. 

Zo is het wonder van nieuw uitzicht: 

door gesprek, door lectuur, 

door een tijd van bezinning en gebed. 

 

Niet meer terug naar het verleden willen. 

Weer vooruit durven zien. 

Beseffen dat er nog veel is om voor te gaan. 

Om door te gaan. 

 

Zo deed Jezus na zijn dood met zijn leerlingen. 

Ze aanmoedigen en voortstuwen. 

 

Zo doet Hij met ons vandaag. 

Niet opgeven!  

De netten over een andere boeg gooien!,  

roept Hij ons toe. 

 

Laten we het de komende week proberen. 

 

---------------------------- 

 


