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Mijn Heer en mijn God
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.

Johannes 20

♫ Openingslied: Christus, die verrezen is
Christus die verrezen is,
doet ons samen komen:
’t maal van zijn gedachtenis
wordt hier blij hernomen.
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 het graf heeft Hij
Adams dood verslagen.
Refrein:
Christus die verrezen is
straalt van eeuwig leven;
’t maal van zijn gedachtenis
zal dat ons ook geven.
Refrein:
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 Inleiding

“Eerst zien, dan geloven.” Dat zeggen wij mensen vaak,
als ons iets ongewoons of iets wonderlijks wordt verteld.
“Eerst zien, dan geloven.” Vandaag zullen wij zien, dat
het bij het verrijzenisgeloof juist andersom is: pas als je
gelooft, zul je zien. Je ziet meer in het leven, als je
gelooft in God, die met ons begaan is. Bidden wij dat
God ons de genade geeft om te geloven in de verrijzenis,
zodat wij zien wat Hij voor ons bereid en bestemd heeft.
Deze zondag wordt ook de zondag van de Goddelijke
Barmhartigheid genoemd, naar aanleiding van de
openbaringen aan heilige zuster Faustina. Zij kreeg de
opdracht om een afbeelding van Jezus te verspreiden
met twee lichtende stralen komende vanuit Zijn
goddelijk hart, met de tekst: “Jezus, ik vertrouw op U.”
Vertrouwen wij ons toe aan Jezus en bidden wij om Gods
vergevende en barmhartige liefde voor onze fouten en
tekorten.
 Schuldbelijdenis
♫ Glorialied: U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer,
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U zij de victorie, nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
heeft de steen genomen, van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer.
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijd’ en welgezind
En zeg telkenkere: “Christus overwint.”
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot;
Niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
 Openingsgebed

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;
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maak ons één van hart
en laat ons wonen in zijn vrede.
Hij die met U leeft en heerst...
L.: De eerste lezing is uit de Handelingen van de

apostelen 5, 12-16
Lucas schetst het gemeenschapsleven van de eerste
christenen.

Door de handen van de apostelen geschiedden er
vele wondertekenen onder het volk. Allen waren
eensgezind en kwamen tezamen in de Zuilengang
van Salomo. Van de overigen durfde niemand zich bij
hen te voegen, hoezeer het volk hen ook prees. Steeds
meer geloofden er in de Heer; mannen zowel als
vrouwen sloten zich in grote groepen bij hen aan.
Men bracht zelfs de zieken op straat; ze werden
neergelegd, de één op een bed, de ander op een
draagbaar, in de hoop dat als Petrus voorbijging
tenminste zijn schaduw op één van hen zou vallen.
Zelfs uit de steden rondom Jeruzalem stroomden de
mensen toe. Zij brachten zieken mee en mensen die
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van onreine geesten te lijden hadden, en allen
werden genezen.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Psalm 118, 2-4, 22-24.25-27a
L.:

A.:

L.:

A.

L.:

Stammen van Israël dankt de Heer,
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het dienaren van de Heer,
eindeloos is zijn erbarmen!
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen!
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.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen!
Ach Heer, geef ons uw heil,
ach Heer, geef ons voorspoed.
Begeeft u in optocht met lovertakken,
tot bij de horens van het altaar.
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A.:

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen!

De tweede lezing is uit de Openbaring van de heilige

apostel Johannes 1, 9-11a.12-13.17-19
De schrijver van het boek Openbaring stelt zichzelf voor en
beschrijft zijn eerste visioen van de verrezen Christus.
Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de
verdrukking en in het koninkrijk en de verwachting
van Jezus, ik bevond mij op het eiland Patmos
omwille van het woord Gods en het getuigenis over
Jezus. Ik raakte in geestvervoering op de dag des
Heren en hoorde achter mij een stem, luid als een
trompet, die riep: “Schrijf op in een boek wat gij ziet
en stuur het aan de zeven kerken.”
Ik keerde mij om om te zien wie mij had aangesproken.
En toen ik mij omkeerde zag ik zeven gouden luchters,
en tussen de luchters iemand als een Mensenzoon,
gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, het
middel omgord met een gouden gordel. Toen ik Hem
zag viel ik als dood voor zijn voeten. Maar Hij legde zijn
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rechterhand op mij en sprak: “Vrees niet. Ik ben het, de
Eerste en de Laatste, de Levende. Ik was dood, en zie
Ik leef in de eeuwen der eeuwen. En ik heb de
sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijft dan op
wat gij gezien hebt, én wat nu is, én wat hierna
geschieden zal.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied: 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 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 voorgoed 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.
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes 20, 19-31

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen en aan Tomas.
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 van vreugde 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. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze
vergeven, en als gij ze niet vergeeft, 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.”
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Maar hij antwoordde: “Zolang ik in zijn handen niet 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 zeker niet geloven.”
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis
bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren
gesloten 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. - Wij danken God
Overweging
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Geloofsbelijdenis

Voorbede

De Heer is waarlijk verrezen. Richten we vol vertrouwen
onze gebeden tot God de Vader:
Voor de herders van de Kerk:
dat zij onverkort Christus' verrijzenis blijven
verkondigen en vieren. Laat ons bidden.
Voor alle gedoopten:
dat Pasen hen ertoe mag brengen hun doopbeloften te
vernieuwen en in praktijk te brengen. Laat ons bidden.
Voor allen die Christus niet kennen:
dat zij goede mensen mogen ontmoeten die hen
wijzen op de verrezen Heer; dat wij hier een taak voor
onszelf zien weggelegd. Laat ons bidden.
Voor allen die te lijden hebben vanwege ziekte, verlies,
gebrek:
dat zij verlichting van hun lijden mogen ondervinden.
Laat ons bidden.
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Voor de overledenen voor wie niemand meer bidt:
dat zij de goede God mogen zien van aangezicht tot
aangezicht. Laat ons bidden.

Hierna volgen de intenties van de eigen
geloofsgemeenschap..
Heer, Gij zijt waarlijk verrezen. We weten dat Gij onze
gebeden hoort. Wil onze gebeden ook verhoren. Door
Christus onze Heer. Amen.
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht wordt
de collecte gehouden.
Tafellied: U kennen, uit en tot U leven

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
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Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o Hemels Brood,
met leven midden in de dood.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervult van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.


Gebed over de gaven

Heer, wij bidden U:
aanvaard de gaven van uw volk.
Mogen allen die door de belijdenis van uw Naam
en door het doopsel tot nieuw leven zijn gekomen,
het eeuwig geluk bereiken.
Door Christus, onze Heer.
Prefatie
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1- 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.
Hij, die voor ons geworden is
het Lam dat wegdraagt de zonden der wereld.
Onze dood is Hij gestorven,
voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood;
Hij is opgestaan ten leven
en alles heeft Hij nieuw gemaakt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons,
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 Heilig
Eucharistisch gebed

Eucharistisch gebed III-b, met acclamatie 1
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping
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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.
Al.: 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: 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
15

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. 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. Geef dat wij mogen
worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam et
Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons
in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
Al.: Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave
voor U: dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons
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beloofd hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en
Moeder van God; samen met uw apostelen en
martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en
daar voor ons bidden.
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 N., onze paus, en N.,
onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan 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.
Al.: 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
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genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer.
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
Al.: 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
Al.: 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.

V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze
dagen,
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dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn
van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend
op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Al.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
vredeswens
♫ Lam Gods
Communie
♫Communielied: Dankt, dankt nu allen God

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen;
die grote dingen doet
hier en in alle landen.
Die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moeder schoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
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Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die, uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
 Slotgebed

Heer, Gij zijt midden onder ons gekomen
in Jezus, uw verrezen Zoon.
In het breken van het brood
hebben wij Hem gelovig herkend.
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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.
Mededelingen
Wegzending en zegen

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.
Al. Amen.
Pr. Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd
heeft, moge u doen delen in de erfenis van het eeuwig
geluk.
Al. 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.
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Al. Amen.
Pr. Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Al. Amen.
Wegzending
Pr. Gaat in vrede heen, alleluja, alleluja.
Al. God zij dank gebracht, alleluja, alleluja.
Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
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in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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