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Derde zondag van Pasen   18-4-21 
ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES.  

 

 
 
Herkennen en vergeven  
De twee leerlingen vertelden wat er onderweg 
gebeurd was  
en hoe Jezus door hen herkend werd  
aan het breken van het brood. Lucas 24, 35  
 
Openingslied:TOT U BEN IK GEZONDEN. 
Hij ging van stad tot stad,  
Hij sprak: "tot u ben ik gezonden." 
Voor zieken en gewonden had Hij een woord,  
een onderdak. 
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Refr. 
Alles heeft Hij welgedaan.  
Tot wie zou ik anders gaan. 
 
Hij gaf aan blinden het gezicht.  
De nacht heeft Hij verdreven. 
Gaf doden weer het leven.  
Waar Hij voorbij ging, werd het licht. refr. 
 
Daags voordat Hij gestorven is,  
heeft Hij het brood genomen: 
"Hiertoe ben ik gekomen,  
doet dit tot mijn gedachtenis." refr. 
 
En alwie Jezus' naam belijdt,  
zal wonderen verrichten 
en als een lamp verlichten  
de lange gang van onze tijd. refr. 
  
Inleiding 
Christen-zijn betekent: zich bekeren. 
Het is een nieuw leven beginnen 
in het licht van de Verrezene. 
Deze zondag klinkt voor ons de uitnodiging 
om de verrezen Heer te ontmoeten 
en ons door Hem op een nieuw spoor te laten brengen. 
Vandaag op derde zondag van Pasen, toont Jezus zich 
aan zijn leerlingen en zij herkennen Hem. Dan, wat 
betekent het voor ons dat Jezus waarlijk verrezen is? 
Laten we eerst God om ontferming vragen. 
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Boeteact…..ik belijd voor de almachtige God… 
 
Eer aan God... 
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen 
die Hij liefheeft. 
Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote 
heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons 
gebed; 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, 
Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
Met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 
 
Collecta-gebed 
Heer, God, door de profeten hebt Gij tot ons gesproken, 
en in Jezus, uw Zoon, 
is hun woord tot vervulling gebracht. 
Wij danken U om het levende woord, 
onze verrezen Heer, en vragen: 
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open onze ogen voor Hem 
die met ons door het leven gaat; 
open onze oren voor Hem 
die tot ons spreekt in het evangelie; 
maak onze geest toegankelijk 
voor het begrijpen van de Schriften. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
 
L i t u r g i e  v a n  h e t  W o o r d  
Eerste lezing 
De God van het leven overwint zonde en dood.  
Uit de Handelingen van de apostelen 3, 13-15.17-19 
In die dagen zei Petrus tot het volk: 
De God van Abraham, Isaak en Jakob, 
de God van onze vaderen, 
heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, 
die gij hebt overgeleverd 
en voor Pilatus verloochend, 
ofschoon deze geoordeeld had 
Hem in vrijheid te moeten stellen. 
Maar gij hebt de heilige en gerechte verloochend, en als 
gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd. 
De vorst des levens daarentegen hebt gij gedood. God heeft 
Hem evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan zijn wij 
getuigen. Maar ik weet, broeders, 
dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, 
evenals uw overheden. Maar wat God tevoren had 
aangekondigd bij monde van alle profeten, 
dat zijn Messias zou sterven, 
heeft Hij zo in vervulling doen gaan. 
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Bekeert u dus, en hebt berouw, 
opdat uw zonden worden uitgewist'. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm  Psalm 4, 2.4.7.9 
Heer, laat uw licht over ons opgaan. 

 
Als ik U roep, geef mij antwoord, 
God, die mij recht verschaft. 
Gij, die mij redt uit verdrukking, 
wees mij genadig, verhoor mijn gebed! 
 
Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt:  
altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep. 
Zegt men: wie brengt ons geluk?  
 
Heer, laat uw licht over ons opgaan.  
Als ik mij neerleg, slaap ik gerust,  
Gij maakt mij vrij van zorgen. 
 
Tweede lezing 
Wie kind van God wil zijn, moet ernaar streven niet te 
zondigen en het liefdesgebod onderhouden. 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 2, 
1-5a 
Vrienden, ik schrijf u 
met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen.  
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven:  
we hebben een voorspreker bij de Vader,  
Jezus Christus, die geheel zondeloos is, 
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die al onze zonden goedmaakt 
en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld. 
Hoe weten wij dat wij God kennen? 
Er is maar één bewijs: 
dat we ons houden aan zijn geboden. 
Wie zegt dat hij Hem kent 
maar zich niet stoort aan zijn geboden is een leugenaar; 
in zo iemand woont de waarheid niet; 
maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord 
heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Tussenzang: HERE JEZUS OM UW WOORD. 
Here Jezus, om Uw woord, 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort, 
Uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven, 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
Ons gevoel en ons verstand, 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als Uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten, 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid,  
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open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen, 
tot de hemel door mag dringen 
 
Alleluja Lucas 24, 32 
Alleluja. Heer Jezus, ontsluit ons de Schriften: 
Doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. Alleluja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evangelielezing 
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Jezus verschijnt aan de verzamelde groep van zijn 
leerlingen. 
Uit het heilig evangelie volgens Lucas 24, 35-48 
In die tijd vertelden de twee leerlingen  
wat er onderweg gebeurd was,  
en hoe Jezus door hen herkend werd  
aan het breken van het brood. 
Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun 
midden en zei: 'Vrede zij u'. In hun verbijstering en schrik  
meenden ze een geest te zien. 
Maar Hij sprak tot hen: 'Waarom zijt ge ontsteld 
en waarom komt er twijfel op in uw hart? 
Kijkt naar mijn handen en voeten: 
Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: 
een geest heeft geen vlees en beenderen, 
zoals ge ziet dat Ik heb'. En na zo gesproken te hebben 
toonde Hij hun zijn handen en voeten. 
Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, 
zei Hij tot hen: 'Hebt ge hier iets te eten?'. 
Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; 
Hij nam het en at het voor hun ogen op. 
Hij sprak tot hen:'Dit zijn mijn woorden, 
die Ik sprak toen Ik nog bij u was: Alles moet vervuld 
worden, wat over Mij staat in de wet van Mozes, 
in de profeten en in de psalmen'. Toen maakte Hij hun 
geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij 
zei hun:  
 
 
'Zó spreken de Schriften 
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over het lijden en sterven van de Messias en over zijn 
verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de 
verkondiging onder alle volkeren, 
van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn naam. 
Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen'. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel 
en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilege Geest, geboren uit de 
maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter 
helle, de derde daag verrezen uit de doden, die opgestegen 
is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de 
Almachtige Vader, van daar zal Hij komen oordelen de 
levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest, de 
heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de 
vergeven van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en 
het eeuwig leven. Amen 
 
Gebed van de gelovigen (voorbede) 
 
Laten wij vol vertrouwen bidden tot God 
die ons door Christus uit het lijden voert naar de 
vreugde, uit de beklemming naar de vrijheid, 
uit de dood naar het leven: 
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Voor de Kerk en al haar gelovigen: dat wij ons telkens 
openstellen voor Gods vreugde en vergeving; 
dat wij niet blijven steken in onze eigen onvolmaaktheid, 
maar ondanks onze beperktheid in ons leven de vreugde 
van Pasen mogen uitstralen. Laat ons bidden… 
 
Voor de politieke en economische leiders in de wereld: 
dat zij dienstbaar mogen zijn aan het geluk van mensen 
en bijdragen aan het welzijn van heel deze aarde; 
dat zij hun macht gebruiken om gemeenschap te 
bevorderen en mensen hoop te geven. Laat ons bidden… 
 
Voor mensen die door lijden en onrecht, oorlog en dood, 
hun geloof verloren hebben: dat zij niet wanhopen aan het 
goede en Gods ontferming opnieuw mogen ervaren. Laat 
ons bidden… 
 
Voor allen die lijden onder vervolging, 
onder scheiding van hun geliefden of onder haat of 
egoïsme: 
dat zij mogen ervaren dat Gods liefde sterker is 
dan de macht van het kwade. Laat ons bidden… 
 
Voor de volken die niet in vrijheid leven: 
dat zij de hoop mogen behouden 
en waardig blijven omgaan met hun medemensen. 
Voor de vluchtelingen in de wereld: 
dat zij plaatsen mogen vinden waar zij welkom zijn, 
waar zij een nieuw leven kunnen opbouwen.  
Laat ons bidden… 
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Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
 
Heer, erbarm U over ons, want U hebt de dood 
overwonnen en ons het leven gebracht. 
Bevestig onze hoop, versterk ons vertrouwen 
en laat ons delen in uw vreugde. 
Door Christus onze Heer.  Amen 
 
Tafelklaar maken……. 
 
Tafellied: HOORT HOE GOD MET MENSEN OMGAAT 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij zijn belofte houdt, 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij onze schepper is, 
die ons maakt tot Zijn getuigen 
dragers van Zijn beeltenis. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij van Zich spreken laat, 
die bij monde van profeten 
met ons is in woord en daad. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voor goed aan zich verbond. 
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Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar Zijn Naam. 
 
Bidt allen dat mijn en uw offer…. 
 
Gebed over de gaven 
God, onze Vader, 
in het breken van het brood 
hebben de leerlingen uw Zoon Jezus herkend. 
Laat ook ons de Heer herkennen 
die ons voedsel is voor onderweg 
en voor de eeuwigheid. 
 
Prefatie 
II van Pasen 
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, 
en om heil en genezing te vinden 
zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, 
maar vooral in deze tijd bezingen wij U. 
Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. 
Aan Hem danken de kinderen van het licht 
hun geboorte tot eeuwig leven. 
Aan Hem danken Gods uitverkorenen 
hun toegang tot het Rijk der hemelen. 
Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost, 
door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt. 
Vreugde om het paasfeest vervult ons, 
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mensen die op aarde wonen, 
vreugde vervult de engelen in de hemel, 
de machten en de krachten die U loven, 
die U dit lied toejuichen zonder einde: Heilig,... 
 
Eucharistisch gebed III-b, met acclamatie 2  
V: Ja Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige; 
heel uw schepping moet U wel prijzen, 
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
maakt Gij alles levend en heilig, 
in de kracht van de heilige Geest. 
Altijd blijft Gij bezig, 
U een volk bijeen te brengen 
uit alle naties en rassen en talen; 
want van oost tot west 
moet door een zuivere offergave 
hulde worden gebracht aan uw Naam. 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht 
om ze aan U toe te wijden. 
In alle ootmoed vragen wij U, 
ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn 
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
op wiens woord wij deze geheimen vieren. 

 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood 
en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te 
verheerlijken. Toen brak Hij het brood, 
gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
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NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker 
en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 
WANT DIT IS DE BEKER 
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 
DIT IS MIJN BLOED, DAT VOOR U EN ALLE MENSEN 
WORDT VERGOTEN 
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 

 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom Heer, gedenken wij 
het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, 
zijn glorievolle verrijzenis, 
en zijn verheffing aan uw rechterhand; 
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, 
en bieden U vol dankbaarheid 
dit offer aan, zo levend en heilig. 
 

A. Wij vragen U, Heer: 
zie welwillend neer op het offer van uw Kerk,  
en wil er uw Zoon in herkennen,  
door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. 
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Geef dat wij mogen worden verkwikt 
door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. 
Vervul ons van zijn heilige Geest 
opdat men ons in Christus zal zien worden 
tot één lichaam en één geest. 
 
V. Moge Hij ons maken 
tot een blijvende offergave voor U: 
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen 
dat Gij ons beloofd hebt, 
samen met Maria, de heilige maagd en moeder Gods, 
samen met uw apostelen en martelaren, 
en met allen die in uw heerlijkheid zijn 
en daar voor ons bidden. 
 
A: Mogen de vrede in de wereld 
en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, 
dat ons in handen is gegeven, 
opdat wij met U worden verzoend. 
 
 
V: Maak uw volk, onderweg hier op aarde, 
sterk in liefde en geloof: 
samen met uw dienaar Franciscus., onze paus 
en Johannes., onze bisschop, 
met alle bisschoppen, de geestelijkheid 
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 
 
A: Wij vragen U, welwillend te staan 
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tegenover de wensen van deze gemeenschap 
die hier bij U is, 
en waarvan Gij de Vader zijt. 
Goede God, 
breng in uw barmhartigheid 
al uw kinderen van overal bijeen. 
 
V: Laat onze overleden broeders en zusters, 
ja, laat allen die U lief waren 
en die van hier zijn heengegaan, 
genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, 
om met hen samen 
voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, 
door Christus onze Heer. 
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem 
zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest, 
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
Onze Vader… 
 
Vredeswens… 
 
Lam Gods…. 
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Communielied: MET GROTE EN KLEINE ZORGEN 
 Met grote en kleine zorgen,  
met dromen en met vragen  
en goede en kwade dagen  
zijn wij tot U gegaan.  
Want U bent onze Vader,  
U ziet ons in de ogen  
en staat naar ons gebogen  
en hoort ons allen aan. 
 

Wanneer wij U niet hadden,  
wat was er dan op aarde  
dat aan ons leven waarde  
en zin en uitzicht gaf?  
Er mogen sterren vallen,  
er mogen stormen woeden,  
U blijft uw kind'ren hoeden, 
U staat ons nooit meer af. 
 

Bij U zijn mensen veilig.  
Bij U zijn wij geborgen  
met alle angst en zorgen,  
met al wat ons verdriet.  
Wij komen U bedanken d 
at U in alle mensen,  
die zich een Vader wensen,  
uw eigen kind'ren ziet. 
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Gebed na de communie 
Heer, Gij zijt met ons op weg gegaan. 
Gij hebt U in ons gesprek gemengd 
en in het breken van het brood 
hebben wij U opnieuw herkend. 
Blijf bij ons, ook als het avond wordt. 
Dat wij met U door het leven gaan 
en eenmaal delen in uw heerlijkheid, 
waar Gij leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 
 
Slotzegen 
Pr God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost 
en tot zijn kinderen heeft gemaakt, 
moge u de vreugde van zijn zegen schenken.  A Amen. 
 
Pr Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft, 
moge u doen delen in de erfenis van het eeuwig geluk. A 
Amen. 
 
Pr Moge u die door geloof en doopsel 
met de Heer verrezen zijt, 
door een heilig leven 
met Hem verenigd worden in het hemels vaderland.   
A Amen. 
 
Pr Zegene u de almachtige God,  
Vader, Zoon en heilige Geest.   Amen. 
Wegzending 
Pr Gaat nu allen heen in vrede.   A Wij danken God. 
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Slotlied: HOUD MIJ IN LEVEN 
K.:       Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
A.:       Houd mij in leven, wees gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
K.:       Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: 
zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik een leven lang. 
A.:       Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
  
K.:       Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
A.:       Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
  
K.:       Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
A.:       Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
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