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Begroeting.                                                                                  
Lieve mensen, lieve kinderen, goede morgen allemaal.  
Fijn dat jullie er weer zijn.  
Welkom in deze Woord- en Communieviering op de  
2e zondag van Pasen jaar B 
 
Ook wil ik graag iedereen begroeten die op dit moment 
met ons verbonden zijn via de Livestream van onze Maria 
Magdalena parochie en met ons mee bidden en mee 
vieren.  
De liederen vandaag worden gezongen door Elly en Rien.  
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U wordt vriendelijk gevraagd uitsluitend te luisteren en 
niet mee te zingen.  Ik wens u een  
mooie, gezegende, viering toe!  
 
♫ Openingslied:  “Hoe is Uw Naam”   
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. 
 
Thema:  
Het thema van de viering is: “Niet zien en toch geloven”. 
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De zondag na Pasen is de achtste dag 
en vormt de afsluiting van het paasfeest. 
De luiken gaan dicht, vandaar heet het ook Beloken Pasen. 
Paus Johannes Paulus II heeft deze zondag in het jaar 
2000 uitgeroepen tot zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid. Jezus Christus is immers verrezen om 
Gods barmhartigheid te tonen. 
Als christenen volharden wij in het geloof in de vergeving 
van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het 
eeuwig leven. Van gesloten deuren van vrees 
naar geopende deuren van Gods liefde naar de wereld. 
   

V: Wij beginnen deze viering met het kruisteken.    
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige   
Geest, Amen.  
   

Vrede aan ons allen, van God onze Vader, de genade   
 van Jezus Christus en het licht en de vreugde van de   
Heilige Geest zij altijd bij ons. Amen.   
  

V: Omdat wij regelmatig tekort schieten in ons geloof en 
vertrouwen in Gods genade en leiding in ons leven,  
bidden we samen de schuldbelijdenis om de heilige 
Communie waardig te kunnen ontvangen.  
 

Bidden we nu de Schuldbekentenis: 
V: aan het begin van deze viering   
willen wij samen bidden om vergeving  
van onze fouten en tekortkomingen. 
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Allen: Ik belijd voor God en allen  
dat ik tekort geschoten ben in woord en daad. 
 
V: God, almachtige Vader,  
Gij ontkent en verkleint onze zonden niet.  
Gij vergeeft ons, Heer God en dat is Uw waarheid   
zo doet Gij ons recht. 
Allen: Wij kunnen weer verder met onze schuld,  
omdat Gij ons niet hebt veroordeeld. 
Wij durven weer opnieuw beginnen,  
omdat gij ons aanvaardt zoals wij zijn. 
 
V: Wij danken U, voor deze nieuwe levenskans. 
Allen: Wij bidden U, geef ons kracht om niet meer te 
zondigen. Amen. 
 
Gloria / Lofprijzing:    
V: Eer aan God in de hoge.  
Allen: 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. 
 
V:Vrede op aarde 
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Allen: 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. 
 
V: Eer aan God in de hoge. 
 Allen: 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:   
Allen: God, Gij hebt uw Zoon verheerlijkt; 
in Hem zijn wij herboren, 
en zijn vrede wenst Gij ons toe. 
Vervul ons van geloof in zijn aanwezigheid; 
maak ons één van hart 
en laat ons wonen in zijn vrede. 
Hij die met U leeft en heerst... 
 
L: De eerste lezing is de Handelingen van de Apostelen (4, 
32-35)  
De menigte, die het geloof had aangenomen, 
was één van hart en één van ziel en er was niemand, die 
iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde, 
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integendeel,  zij bezaten alles gemeenschappelijk. 
Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af van 
de verrijzenis van de Heer Jezus en rijke genade rustte op 
hen allen. Er was geen enkele noodlijdende onder hen, 
omdat allen, die landerijen of huizen bezaten, deze 
verkochten en de opbrengst ervan meebrachten 
om aan de voeten van de apostelen neer te leggen. 
Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte. 
Zo spreekt de Heer    Allen: Wij danken God.  
 
Antwoordpsalm (Ps. 118 (117) 2-4, 16ac-18, 22-24)  
L: Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, 
eindeloos is zijn erbarmen!    
Allen: Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, 
eindeloos is zijn erbarmen! 
 
L: Stammen van Israël, dankt de Heer, 
eindeloos is zijn erbarmen! 
Herhaalt het dienaren van de Heer 
Allen: Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, 
eindeloos is zijn erbarmen! 
 
L:De Heer greep in met krachtige hand, 
de hand van de Heer was machtig.  
maar niet ten dode gedoemd.   
Allen: Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, 
eindeloos is zijn erbarmen! 
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L:De steen die de bouwers hebben versmaad, 
die is tot hoeksteen geworden. 
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt, 
wij zullen hem vieren in blijdschap.  
Allen: Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, 
eindeloos is zijn erbarmen! 
 
L: De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige 
apostel Johannes (1 5, 1-6)  
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. 
Vrienden, iedereen die gelooft, dat Jezus de verlosser is, 
is een kind van God. 
Welnu, wie de vader liefheeft, bemint ook het kind. 
Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden, 
dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben. 
Dat is onze maatstaf. God beminnen wil zeggen 
zijn geboden onderhouden, want ieder die uit God 
geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee 
wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. 
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft 
dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met 
water en bloed, Jezus Christus. Zo spreekt de Heer  
Allen: Wij danken God.  
 
L: ♫ Tussenlied: “Christus heeft voor ons geleden”.   
Christus heeft voor ons geleden 
als een beeld van ons bestaan  
dat wij zover zouden gaan  
in zijn voetstappen te treden 
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Die geen zonde heeft bedreven,  
uit wiens mond niet is gehoord  
enig onvertogen woord  
maar de adem van het leven. 
 
Die wanneer Hij werd geslagen, 
zelfs zijn mond niet opendeed, 
die niet dreigde als Hij leed, 
maar het zwijgend heeft verdragen. 
Die de zonden heeft gekorven  
in zijn lichaam aan het hout,  
dat gij Gode leven zoudt,  
aan de zonde afgestorven. 
 
Door wiens striemen gij genezen,  
door wiens dood gij levend zijt,  
levend in rechtvaardigheid,  
taal en teken van Gods wezen. 
 
Als eertijds verdoolde schapen  
thans den Herder toegewijd,  
die u in de waarheid weidt.  
Uw bewaarder zal niet slapen. 
 
Ja, de Heer zal u bewaren,  
Hij de Herder, Hij het Lam,  
die voor u ter aarde kwam,  
die voor ons is opgevaren! 
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V: Alleluia.  
Omdat gij gezien hebt, Tomas, gelooft gij, zegt de Heer; 
zalig die geloven en niet gezien hebben. Aleluia.   
 
V: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Johannes (Joh. 20 19-31)   
Allen: “Lof zij U Christus”  
In de avond van de eerste dag van de week,   
toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen 
gesloten waren uit vrees voor de Joden, 
kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 
“Vrede zij u”.  Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn 
handen en zijn zijde. 
De leerlingen waren vervuld toen zij de Heer zagen. 
Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. 
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” 
Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 
“Ontvangt de heilige Geest. Wier zonden gij vergeeft, hun 
zijn ze vergeven, en wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn 
ze niet vergeven.” 
Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, 
was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere 
leerlingen vertelden hem:  “Wij hebben de Heer gezien.” 
Maar hij antwoordde: 
“Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie, 
en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, 
en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven.” 
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis 
bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten 
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waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en 
zei: “Vrede zij u.” Vervolgens zei Hij tot Tomas: 
“Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. 
Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde 
en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.” 
Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” 
Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge Mij gezien hebt gelooft 
ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.” 
In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele 
andere tekenen gedaan, welke niet in dit boek zijn 
opgetekend, 
maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven, 
dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij 
door te geloven leven moogt in zijn Naam.   
Zo spreekt de Heer Allen: Wij danken God.  
 

ACCLAMATIE:    
 Allen: U komt de lof toe u onze zang u alle Glorie oh 
Vader,  oh Zoon oh Heilige Geest in alle eeuwen der 
eeuwen. Amen.  
  

V: Overweging:   
 

Geloofsbelijdenis:  
V:     Wij bidden met elkaar de geloofsbelijdenis.  
 
Allen: Ik geloof dat God bij mij is,  
dat hij mij nooit alleen laat, 
dat hij van mij houdt,  
dat hij mijn vader wil zijn. 
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V: Ik geloof in Jezus Christus,  
Gods eniggeboren Zoon, onze heer,  
die geboren is uit de maagd Maria,  
die gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan 
en leeft aan Gods rechterhand. 
 
Allen: Ik geloof dat Jezus bij mij is,  
dat hij mij de weg wijst naar God,  
dat Hij mijn vraagt te leven als Hij,  
dat Hij mij vormt tot kind van zijn Vader.   
 
V: Ik geloof in de heilige Geest, 
in de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, 
der vergeving van de zonden, 
 de verrijzenis van het lichaam, 
en het eeuwig leven. 
 
Allen: Ik geloof dat de kracht van Gods geest in mij is, 
dat hij een vuur in mijn leven is,  
dat hij mij bezielt  tot liefde in de wereld, 
dat Hij in mij bidt tot God mijn vader. 
Amen.  
 
Gebed voor de gelovigen (voorbede):            
L:   Bidden wij nu de voorbede (inlegvel lector)   
L.  Laat ons bidden tot God de Vader,  
Die erop hoopt dat wij eenmaal bij Hem thuis komen. 
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L. Voor de kerk: dat haar bedienaren ervoor zorgen 
dat de gelovigen steeds voldoende brandstof krijgen 
om hun geloof te voeden; Dat de ware wijsheid in hen 
herkend mag worden. Laat ons bidden. 
Allen: God zegen ons. 
 

L.  Voor mensen die een leidende functie hebben: 
Dat zij degenen over wie zij zijn aangesteld 
Zien als mensen met wie zij eens aan het hemels 
bruiloftsmaal zullen aanzitten. Laat ons bidden. 
Allen: God zegen ons. 
 

L. Voor mensen die leven bij het ogenblik, de waan van de 
dag: dat zij oog krijgen voor wat blijvend is en inzien dat 
het leven bij God 
Meer dan de moeite waard is. Laat ons bidden. 
Allen: Christus wijs ons de weg. 
 

L. Voor onszelf 
Dat wij ons geloof niet laten versloffen, maar het 
onderhouden en door onze gebeden verdiepen,   zodat 
god steeds meer een bekende mag worden  in ons leven; 
dat we huisgenoten mogen worden van de Heer.  
Laat ons bidden. Allen: Heilige Geest inspireer ons. 
 

Hierna volgen de misintenties:     
 

L. Heer, wij vragen U: 
help ons, ondanks onze dagelijkse zorgen, 
ons geloof levend te houden. 
Wilt U ons kracht geven om onze gebeden vol te houden? 
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leg in ons het verlangen 
naar de ontmoeting met U in de eucharistie 
opdat wij ons steeds meer thuis mogen weten 
aan tafel bij U. Door Christus onze Heer, Allen: Amen. 
 
♫ Intermezzolied/Tafellied:     
Eet van het brood, voedsel voor velen,  
al wie er breekt, doet mensen goed,  
gaat in Zijn spoor: delen is helen,  
een klein begin van overvloed; sterven is leven,  
dood het begin van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam.  
 
Drink van de wijn, beker tot weten 
 waartoe wij hier geroepen zijn:  
zegen en heil! Drinken en eten  
om er te zijn voor groot en klein.  
Sterven is leven, dood het begin van opstaan,  
verdergaan, nog enkel in Zijn Naam.  
 
Beker en Brood, zijn om te weten:  
Hij wil voor altijd bij ons zijn. 
 Telkens wanneer wij het vergeten  
horen wij weer bij Brood en Wijn:  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam 
 
Inleiding op het Communiegebed:  
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V: Ooit gesproken, Ooit geschreven,   
werden woorden van leven,  
tot hier en nu aan ons doorgegeven, 
 opdat zij ons verlichten zouden,  
en wij wegen van vriendschap en liefde zouden gaan.  
Die vriendschap, die liefde mogen wij hier en nu vieren 
rondom een tafel van gemeenschap. 
Eerder werd aan deze tafel in een vorig Eucharistieviering,    
met de woorden van Jezus, dit brood geheiligd tot brood 
van leven, waarin hij zichzelf aan ons schenkt.   
Wat overbleef is als heilig in het tabernakel bewaard. 
Als wij van dit Heilig brood eten dan mogen wij ons één 
weten met onze verrezen Heer en met allen, die Kerk zijn.   
Op zijn woord mogen wij Zijn en elkaars tafelgenoten 
worden,  in vriendschap en liefde met elkaar verbonden.     

  
Communiegebed:  
L: Voor het goede van de aarde danken wij U, 
Uw mildheid tastbaar om ons heen: 
voor al wat ons gegeven is 
om van te genieten, om van te leven. 
Voor het graan op onze velden 
dat geoogst werd in toewijding en zorg. 
Om brood te worden, kracht voor onderweg. 
 
Allen: Voor het brood hier op tafel danken wij U, 
Uw liefde tastbaar in ons midden, 
het werk van onze handen, gezegend, 
Uw droom van toekomst elke dag. 
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V: Voor de woorden die wij horen, danken wij U, 
Uw taal van liefde om ons heen; 
voor alle waarheid ons gezegd, 
voor het vertrouwen, het protest, 
het hart onder de riem.  
Voor het hoogste woord danken wij U 
van heilige schriften en profeten, 
sprekend tot op vandaag, 
opdat wij doen en horen uw liefste wil: 
recht en vrede metterdaad. 
 
Allen: Gij hebt ons Uw trouw toegezegd, 
Gij hebt ons Uw Zoon gegeven, 
weg ten leven ons gewezen, 
Uw eigen woord hier in ons midden. 
 
L: Voor de mensen om ons heen danken wij U, 
broers en zussen die ons gaande houden. 
Voor klein en groot zoals zij zijn: 
zoveel engelen van vriendschap, wijsheid en geduld. 
Voor Jezus van Nazareth danken wij U, 
mens naar Uw hart, 
de levende, Uw liefde sterker dan de dood. 
 
Allen: Hij heeft ons aan elkaar gegeven, 
als brood hier in ons midden. 
Wij danken U voor Hem, God, 
doe ons gaan op zijn weg. 
Amen. 
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V: God, Vader van ons allen, niemand uitgezonderd, 
geef ons moed en kracht om met vriend en vijand 
het gebed te bidden dat Jezus ons leerde.    
 

Allen:  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.  

  

Vredeswens:    
V:  Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 
"Vrede laat ik u; Mijn vrede geef ik u", 
let niet op onze zonden maar op het geloof van Uw kerk: 
vervul Uw belofte: geef vrede in Uw Naam en maak ons 
een. Gij. die leeft in eeuwigheid. Amen 
 

V:   En God sprak: Neem alle tijd om te vieren dat ik uw 
God wil zijn. Neem alle tijd om te zingen en te dansen bij 
alles wat goed is en ooit nog goed zal worden. Niet bij de 
feiten zal je rusten, maar bij de dromen die je verder 
drijven naar het land dat ik u zal geven.  
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Dit brood ten leven, Lichaam van Jezus, mag ons voedsel 
zijn, opdat wij zullen weten en durven geloven, dat wij tot 
vrijheid zijn geroepen en dat heel de aarde in staat moet 
zijn tot alle goeds.  Komt dan en eet in alle dankbaarheid. 
Amen. 
   
V: De Heer zegt:   
Ik ben het Brood van leven; wie tot mij komt,    
zal geen honger meer krijgen, 
en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.   
Neemt van de gaven die de Heer u aanbiedt   
En zijn vrede zij met u allen. Amen.  
 
Voor iedereen die niet in staat is om deze viering bij te 
wonen vragen wij de overvloedige zegen en steun  
van God en de genade van de geestelijke Communie toe. 
     
V: Zie het Lam Gods, dat wegneemt   
de zonden van de wereld:   
 Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,   
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond   
worden.   
   
Communielied: “Christus die verrezen is”  
Christus die verrezen is, 
doet ons samen komen; 
’t maal van zijn gedachtenis 
wordt hier blij hernomen. 
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Refrein:  Broeders, vrij en opgericht, 
alleluia, heft uw ogen, 
alleluia naar den hoge, 
heft uw ogen naar het licht. 
 
Christus brak de slavernij,  
brak de donk're dagen.  
Rijzend uit zijn graf heeft Hij ' 
Adams dood verslagen. Refrein  
 
Christus die verrezen is 
straalt van eeuwig leven;  
maal van zijn gedachtenis 
zal dat ons ook geven. Refrein 
 
V:  Slotgebed :  
     Bidden we nu samen het slotgebed.  
Allen: Heer, Gij zijt midden onder ons gekomen 
in Jezus, uw verrezen Zoon. 
In het breken van het brood 
hebben wij Hem gelovig herkend. 
Wij vragen U: 
leer ons van dit geloof getuigen 
bij allen die met ons door het leven gaan, 
en vervul ons van uw vreugde. 
Door Christus, onze Heer. 
 
L: Mededelingen    
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V:  Bijna aan het eind van deze Woord- en  
Communieviering wil ik graag Elly en Rien bedanken   
voor hun enthousiaste muzikale bijdrage.   
Brood hebben wij gedeeld in “Jezus” naam.  
Geef dat de gemeenschap met hem en met elkaar 
ons steeds opnieuw inspireert  
om te werken aan de Vrede hier en ver weg.  
Het thema van de viering luidde: “Hij sprak met gezag”.    
God geef ons de Wijsheid om in U,   
Jezus Christus en de Heilige Geest te geloven. 
Wijs ons de weg door het leven om uiteindelijk aan het 
eind van ons leven uit te komen bij U en met   
Jezus mogen verrijzen.  
 

V:  Wegzending:   
 

God die ons door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost 
en tot zijn kinderen heeft gemaakt, 
moge u de vreugde van zijn zegen schenken. 
Allen: Amen. 
 

V: Hij die ons door zijn verlossing voor altijd bevrijd 
heeft, moge u doen delen in de erfenis van het eeuwig 
geluk. Allen: Amen. 
 

V: Mogen wij van hier gaan als bemoedigde mensen 
die bij elkaar in goede handen zijn. 
Moge de liefdevolle God ons daartoe zegenen: 
In Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,   
Allen: Amen. 
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♫ Slotlied: ““De Heer is waarlijk opgestaan” 
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia 
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia 
Want Jezus onze Koning groot, alleluia, 
verrees in glorie van de dood, alleluia 
alleluia, alleluia, alleluia 
 
Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia,  
de schepping is om U verblijd, alleluia.  
De morgen van de eerste dag, alleluia,  
zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia, 
Hij maakt' ons in zijn liefde vrij, alleluia. 
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia, 
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

 


