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OPENINGSVERS EN KRUISTEKEN 

Verrezen Heer, Christus Verlosser,  

wees in onze midden, met uw vrede, met uw barmhartigheid. 

In de naam van de Vader (+), de Zoon en de H. Geest. Amen! 

 

INLEIDING 

Het geloof van Pasen, het geloof in de opstanding uit de doden                 

is geen eenvoudige zaak. 

We moeten het hebben van verhalen en getuigenissen van 

anderen, lang geleden doorverteld en opgetekend. 

Die hebben bovendien een beperking, want niemand is getuige 

geweest van de opstanding als zodanig. 

Wel hebben enkele leerlingen de opgestane Heer ontmoet, 

maar het duurde even tot het doordrong dat Hij het zelf was. 
 

De uit de dood opgewekte Jezus beseft hoe moeilijk het is om 

te geloven. Hij verwijt hen daarom ook niets. Hij weet dat 

mensen twijfelen, zoeken, vragen stellen… 

En daarom helpt Hij zijn leerlingen met woorden en gebaren 

waarin zij Hem herkennen. 

Zo komt Hij hen tegemoet, door alle muren heen, door hun 

geslotenheid heen, door hun vrees heen… Hij raakt hun hart en 

opent hun ogen en Hij legt vrede in hun hart. 

Zo helpt Jezus zijn vrienden om te groeien in geloof. 

En dat doet Hij tot op de dag van vandaag, ook bij ons. 

 

 



GEBED OM ONTFERMING EN MEDEDOGEN 

Richten we ons naar de Heer, wiens barmhartigheid zonder 

grenzen wij vandaag vieren, en bidden we om zijn mededogen 

voor ieder van ons. 
 

Heer, die de bron en de bescherming zijt van ons leven, 

Heer, ontferm U over ons. 
 

Christus, die gekomen zijt om ons uw vrede te schenken, 

Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer, die ons uw Geest van barmhartigheid en vergiffenis schenkt,  

Heer, ontferm U over ons. 
 

Moge die on-eindig barmhartige en liefdevolle God zich naar 

ons toekeren, moge Hij onze traagheid in het geloof vergeven 

en ons geleiden naar nieuw en eeuwig leven. Amen! 

 

LOFPRIJZING 

Eer aan God in de hoge, Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt. 
 

Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk  

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen. 
 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 
 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een verbond 

met de kleinen en de zwakken 

en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven. 
 

Vrede op aarde aan alle mensen en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 
 

Moge Hij welbehagen vinden in ons, als volk onderweg,  

in het voetspoor van Jezus, onze Messias en onze Heer. Amen. 

 



OPENINGSGEBED 

God en Vader, Gij hebt de weg naar ons gezocht 

in de woorden en gebaren van Jezus, uw Zoon. 

We hebben Hem nooit met eigen ogen gezien, 

nooit met eigen handen aangeraakt. 

En toch, wij voelen het, wij zien en horen het: 

Hij is uw Mens ten volle, 

Hij is uw Liefde voor allen, ook voor ons. 

In ons leven, gelovend en twijfelend,  

zoeken wij de weg naar U. 

Kom ons tegemoet, zo bidden wij U, 

schenk ons uw heilige Geest 

en haal ons over tot geloof in U. 

Vervul ons met zijn Leven: Jezus Christus,  

de gekruisigde en verrezen Heer. Amen! 

 

INLEIDING OP DE EERSTE LEZING UIT DE H. SCHRIFT 

Gedurende de hele paastijd lezen we uit de Handelingen van 

de Apostelen. Dit Bijbelboek beschrijft hoe de apostelen 

uitvoering gaven aan de opdracht van Jezus ‘Ga op weg en 

maak alle volkeren tot mijn leerlingen’. 

We zien dat de eerste christenen trouw waren aan de leer van 

de apostelen, het vieren van de eucharistie en het gebed. 
  

UIT DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN (hfst. 2) 

De eerste christenen wijdden zich trouw aan het onderwijs 

dat de apostelen gaven, en aan de onderlinge gemeenschap, 

het breken van het brood en het gebed. Ontzag beving 

iedereen en er gebeurden vele wonderen en tekenen door 

toedoen van de apostelen.  

Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en 

bezaten alles  gemeenschappelijk. Ze verkochten have en goed 

en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften. Dagelijks 

gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij 

iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden 

in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden in 

de gunst bij heel het volk. 

De Heer breidde hun kring dagelijks uit; steeds meer mensen 

werden gered. 



ANTWOORDPSALM (uit Ps. 118) 

Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig, 

eindeloos is zijn erbarmen! Alleluia! 
 

Herhaal het, stammen van Israël: 

eindeloos is zijn erbarmen! 

Herhaal het, zonen van Aäron: 

eindeloos is zijn erbarmen! 

Herhaal het, dienaren van de Heer: 

eindeloos is zijn erbarmen! 
 

Breng dank… 
 

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. 
 

Breng dank… 
 

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. 
 

Breng dank… 
 

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. 
 

Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig, 

eindeloos is zijn erbarmen! Alleluia! 

 



INLEIDING OP DE TWEEDE LEZING UIT DE H. SCHRIFT 

De auteur van de Eerste Petrusbrief richt zich tot de pas 

gedoopte jongeren en volwassenen: ‘Een christen put zijn 

diepe levensvreugde uit het geloof in de verrezen Heer.’ 

Petrus maant de gelovigen ook ertoe aan werk te maken 

van hun geloof. 

 

UIT DE EERSTE BRIEF VAN PETRUS (hfst.1) 

Dierbaren, gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus 

Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid herboren liet 

worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus 

Christus uit de dood, tot een onvergankelijke, onbederfelijke 

en onaantastbare erfenis, die voor u is weggelegd in de hemel. 

In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht u op de 

redding die al gereed ligt om op het einde van de tijd 

geopenbaard te worden. 

Daarom bent u vol vreugde, ook al hebt u nu, als het zo moet 

zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. 

Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, 

dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook 

door het vuur gelouterd wordt. 

Dan zullen, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, 

heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt u lief zonder Hem 

ooit gezien te hebben. U gelooft in Hem, hoewel u Hem ook nu 

niet ziet, en u zult vervuld zijn van een onuitsprekelijke en 

hemelse vreugde, wanneer u het einddoel van uw geloof, uw 

redding, bereikt. 
 

KORT OGENBLIK STILLE MEDITATIE 
 

ALLELUIA 

Alleluia!  

Omdat gij Mij gezien hebt, 

Thomas,  

gelooft ge, zegt de Heer; 

zalig die niet gezien  

en toch geloofd hebben.  

Alleluia! 

 

 



EVANGELIELEZING (Johannes hfst. 20) 

Op de avond van die eerste dag van de week waren de 

leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor 

de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: 

`Vrede!’ Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn 

zijde. 

Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. 

`Vrede’, zei Jezus nogmaals. `Zoals de Vader Mij gezonden 

heeft, zo zend Ik jullie.’ Na deze woorden ademde Hij over hen. 

`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij. ‘Als jullie iemand zijn 

zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet 

vergeven, dan blijven ze behouden.’ 

Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was er niet 

bij toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: ̀ We 

hebben de Heer gezien.’ Maar hij zei: `Ik wil zijn handen zien, 

met de gaten van de spijkers erin; ik wil ze met mijn vingers 

voelen. Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen. 

Anders geloof ik niet.’ 

Acht dagen later 

waren de leerlingen 

weer bijeen, en nu 

was Tomas erbij. 

Hoewel de deur op 

slot was, kwam 

Jezus. Ineens stond 

Hij in hun midden en 

zei: `Vrede!’ 

Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas: ̀ Kijk maar, hier zijn mijn 

handen; kom nu maar met je vinger. En kom met je hand om 

de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet langer ongelovig, 

maar gelovig.’ Hierop zei Tomas: `Mijn Heer! Mijn God!’ 

Jezus zei: `Omdat je Me gezien hebt geloof je? Gelukkig zij die 

zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.’ 

Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn 

leerlingen verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven. 

Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven opdat u zult 

geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u 

door te geloven leven zult bezitten in zijn naam. 

 



TER BEZINNING 

Vrede zij met u! 

Jij met je zoeken en twijfelen. 

Jij, Thomas,  

ook Didymus, Tweeling, genoemd, 

want je schippert tussen 

‘wel willen geloven’ en ‘niet kunnen geloven’, 

tussen ‘eerst zien en daarna geloven’ 

en ‘geloven zonder te zien’. 
 

Vrede zij met u. 

Laat Gods Geest maar binnen in je leven. 

En weet: 

als je vergeeft, dan is ’t vergeven, 

en als je niet vergeeft,  

dan blijft het kwade woekeren. 
 

Vrede zij met u. 

Steek je handen uit 

en leg ze in de wonden  

van de lijdende medemens. 

Want dat zijn vandaag  

de wonden van de Christus. 

Alleen door je te laten raken  

kan je tot geloof komen. 

Zo sprak de Verrezene  

en zo spreekt Hij nog altijd. 

 

MEDITATIE IN STILTE OF MET ZACHTE PAASMUZIEK 

 

 
 

 



GELOOFSTEKST 

Thomas erkende in Jezus zijn Heer en zijn God. 

Laten wij samen datzelfde geloof uitspreken. 
 

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 

door God, onze Vader, Bron van liefde. 

Ik geloof dat ik geroepen ben  

om mee te werken aan een toekomst  

die voor elke mens menswaardig is. 
 

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens 

die niet geleefd heeft voor Zichzelf. 

Ik geloof in die Mens 

die wij kennen als Zoon van mensen en Zoon van God, 

die een ereplaats gaf aan mensen  

die over het hoofd werden gezien. 

Voor ons en voor allen is Hij gestorven en verrezen. 

Hij is de Levende! Hij komt tot ons. 
 

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 

in elk goed woord, in elke goede daad, 

in elk gebed in verbondenheid, in elk zoekend geloof. 

Ik geloof dat zijn Geest ons telkens weer aanspoort 

om naar elkaar om te zien 

en zo mensen te worden met en voor elkaar. 
 

Ik geloof dat ons leven niet zal eindigen in het zinloze niets, 

maar dat wij eens zullen leven 

bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen. 

 

VOORBEDEN 

Bidden we voor nuchtere en kritische mensen: 

dat zij ons verhinderen om al te snel te juichen 

en ons eraan herinneren dat,  

indien de Blijde Boodschap van de Heer  

werkelijkheid wil worden in deze wereld, 

wij onze handen uit de mouwen moeten steken 

en onze handen moeten uitsteken  

naar de gewonde en gekwetste mensen om ons heen. 

Laten wij bidden… 

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



Bidden we voor de optimisten-van-nature, 

die dwars door alle duisternis heen, 

de horizon zien oplichten met het licht van een nieuwe dag: 

dat zij ons verhinderen zo geobsedeerd te worden 

door het lijden en het onrecht,  

dat we onze ogen ervoor sluiten 

omdat we er wanhopig van worden. 

Moge zij niet vluchten in dromen,  

maar hun optimisme blijven hooghouden  

als een lichtje in de duisternis. 

Laten wij bidden… 

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

Bidden we voor wie ernstig ziek zijn,  

voor wie zich heel erg eenzaam voelen,  

voor wie met heel veel vragen zitten,  

waar ze niet weg mee kunnen: 

dat de aandacht van medemensen  

en de aanwezigheid van de Levende Heer  

hen bemoediging en troost schenke… 

Laten wij bidden…   God van leven en licht… 
 

Bidden we voor wie zich heel erg inzetten  

in de zorg voor zieken en ouderen,  

voor de noden van hun medemensen: 

dat zij zich gesteund mogen weten  

en hun bezieling blijven behouden…  

Laten wij bidden..    God van leven en licht… 
 

Bidden we voor onszelf: 

dat er in ons een gezond evenwicht mag groeien 

tussen kritisch denken en gelovig vertrouwen, 

dat we eensgezind zijn in het gebed  

en in het breken van het brood,  

en ons dienstbaar en zorgzaam opstellen,  

zodat we geloofwaardige getuigen kunnen  

zijn van de verrezen Heer.  

Laten wij bidden…   God van leven en licht… 

 

 



ONZEVADER 

‘Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend Ik u’ zei Jezus. 

Als gezondenen willen wij, in Jezus’ spoor, bidden tot zijn en 

ons aller Vader: Onze Vader… 
 

Eeuwige God, 

Gij kent ons geloof en onze twijfels, 

onze goede wil en ons menselijk falen. 

Richt ons op, voorgoed, en keer ons tot leven. 

Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien 

naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 

Want van U is het Koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid, in eeuwigheid.  

Amen!  

 

GEBED OM VREDE 

‘Vrede zij u!’,  

met deze woorden, Jezus,  

hebt Gij na uw verrijzenis,  

uw leerlingen steeds opnieuw begroet. 

‘Vrede zij u!’  

met deze woorden begroet Gij ook ons,  

steeds opnieuw. 

Want ook onze angst wilt Gij doorbreken. 

Ook in ons hart wilt Gij uw vrede neerleggen. 

Ook ons wilt Gij helpen  

om te vertrouwen en te geloven. 

Gij leeft tot in eeuwigheid. 

Amen! 

 

MEDITATIE IN STILTE  

OF MET PAASMUZIEK OP DE ACHTERGROND 
 

 



SLOTGEBED 

Levende God, 

uw liefde is zo groot en sterk 

dat de dood haar niet kan doven. 

Ongehinderd breekt zij zich baan 

in onze wereld, in ons bestaan. 

Wij danken U  

voor dit wonder van Pasen, 

voor uw nabijheid in woorden en tekenen. 

Nu wij onze levensweg vervolgen, bidden wij: 

doe ons groeien  

in het geloof en vertrouwen 

dat Gij ons draagt,  

in leven en in sterven, 

door Jezus Christus,  

onze verrezen Heer. 

Amen! 

 

ZENDING EN KRUISTEKEN 

Jezus breekt met zijn levende aanwezigheid 

door alle muren van angst en wantrouwen heen. 

Hij schenkt ons zijn Geest, zijn vrede, 

en zo helpt Hij ons te geloven, in Hem en in elkaar. 

Wij mogen er op vertrouwen dat Hij ons nabij is. 

De zegen van de algoede en barmhartige God 

begeleide ons vandaag en alle dagen: 

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.  

Als bronnen gebruikten wij: 

het Archief van de zondagsvieringen van de Dominicanen in Schilde,  

Bert Robben o.p., Gooi en Sticht, KBS Willibrord 1995, Leon De Jong o.p.,    

Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering  

en eigen bewerkingen.   



Liturgisch aanbod via de media 

 

ZATERDAG 18 APRIL 

 

Radio: 

- eucharistie om 9 u. op Radio Maria 
 

Livestream 

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

Antwerpen via https://www.kerknet.be/bisdom-

antwerpen/video/coronacrisis-liturgisch-en-bezinnend-aanbod-

online?microsite=203 

- eucharistie om 11.30 u. vanuit de abdij van Averbode via 

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

 

 

ZONDAG 19 APRIL BELOKEN PASEN 

Radio: 

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

- eucharistie om 10 u. op Radio 1 vanuit de St.-Pieterskerk te 

Jette 
 

TV: 

- eucharistie om 10 u. op Eén vanuit de St.-Pieterskerk te Jette 

- 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) vanuit de St.-

Jozefkerk, Helmond 
 

Livestream: 

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

Antwerpen via https://www.kerknet.be/bisdom-

antwerpen/video/coronacrisis-liturgisch-en-bezinnend-aanbod-

online?microsite=203 

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

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