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Intredelied (ZJ 415) 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

Looft de Heer, ‘t is wel gedaan,  

Zijn woord is door de dood gegaan, 

het licht is waarlijk opgestaan. 

Alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

De steen die op de wereld lag, 

het zwaar gebod, dat aanstoot gaf, 

is weggewenteld van het graf.  

Alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

De boom des levens staat geplant, 

het water stroomt ter rechterkant, 

want Jezus kreeg de overhand. 

Alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

 

 

Kruisteken, zegenwens en openingswoord 
 

De tweede paaszondag, beloken Pasen,   

wordt de ‘zondag van de goddelijke barmhartigheid’ genoemd. 

Die barmhartigheid mogen de apostelen en ook Thomas ervaren.  

Opgesloten in het cenakel vinden zij kracht en vertrouwen  

in de onverhoopte ontmoeting met de Verrezen heer.  

Hij doorbreekt de muren van angst en ongeloof. 

Hij komt ook ons nabij. Wij mogen met Tomas ons geloof belijden en zeggen:  

“Mijn Heer en mijn God.” 

 Laten we ons in deze eucharistieviering 

toevertrouwen aan zijn barmhartigheid. 

 

Kyrie (ZJ 450) 

Win onze harten voor uw Geest,  

waarmee Gij ons verlangen leest: Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

En teken ons met licht en vuur,  

met adem voor de lange duur: Christe eleison! Christe eleison. 

Als deze lofzang ooit verstomt,  

legt Gij het lied in onze mond. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

 

Gloria (ZJ 42) 

Ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde voor alle mensen, 

voor alle mensen van goede wil. 

Wij loven U, belijden, aanbidden U, 



Brengen U dank want groot is uw heerlijkheid. 

Heer God, Koning van het heelal, 

Heer, onze God, onze Vader almachtig. 
O ééngeboren Zoon, Jezus Christus, 

Lam van God voor de zonden van de wereld; 

Zoon van de Vader, ontferm U over ons. 

Zoon van de Vader, ontferm U over ons. 

Gij immers draagt de zonden van de wereld, 

neem dan onze gebeden ter harte. 
Gij aan de rechterhand van de Vader, 

Neem ons ter harte, ontferm U over ons. 

Want Gij alleen zijt de Heilige, de Heer, 

Gij zijt alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. 

Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest, 

in alle eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 

Openingsgebed 

 

God,  

Gij hebt uw Zoon verheerlijkt;  

in Hem zijn wij herboren. 

Uw barmhartigheid openbaart Gij in Hem 

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   

in de eenheid van de heilige Geest,  

God, door de eeuwen der eeuwen.Amen. 

 

 

Lezing (Handelingen 2,42-47) 

Uit de Handelingen der Apostelen 

  

 

  



De eerste christenen legden zich ernstig toe 

op de leer der apostelen, 

bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven 

en ijverig in het breken van het brood en het gebed. 

Ontzag beving eenieder, 

want door de apostelen 

werden vele wonderbare tekenen verricht. 

Allen die het geloof hadden aangenomen, 

waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. 

Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen 

en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. 

Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, 

braken het brood in een of ander huis, 

genoten samen hun voedsel 

in blijdschap en eenvoud van hart, 

loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. 

En elke dag bracht de Heer er meer bijeen, 

die gered zouden worden. 

Antwoordpsalm  (Psalm 118) 

 

Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig, 

Barmhartig is Hij altijd. 

 

Herhaalt het, stammen van Israël: 

eindeloos is zijn erbarmen! 

Herhaalt het, zonen van Aäron: 

eindeloos is zijn erbarmen! 

Herhaalt het, dienaren van de Heer: 

eindeloos is zijn erbarmen! 

 

Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig, 

Barmhartig is Hij altijd. 

 

Zij stootten mij weg en sloegen mij neer, 

maar Hij heeft mij ondersteund. 

Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang, 

Hij heeft mij redding gebracht. 

Nu klinkt er gejuich van feest en geluk 

in alle tenten der vromen. 

 

Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig, 

Barmhartig is Hij altijd. 

 



De steen die de bouwers hebben versmaad, 

die is tot hoeksteen geworden. 

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. 

 

Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig, 

Barmhartig is Hij altijd. 

 

Lezing (1 Petrus 1,3-9) 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 

  

 

  

Dierbaren, 

Gezegend is God, 

de Vader van onze Heer Jezus Christus, 

die ons in zijn grote barmhartigheid 

deed herboren worden tot een leven van hoop 

door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. 

Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis 

is voor u weggelegd in de hemel. 

In Gods kracht geborgen door het geloof, 

wacht gij op het heil, dat al gereed ligt 

om op het eind van de tijd geopenbaard te worden. 

Dan zult gij juichen, 

ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, 

voor een korte tijd te lijden 

onder allerlei beproevingen. 

Maar die zijn nodig 

om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, 

uw geloof, 

dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, 

dat toch ook door vuur gelouterd wordt. 



Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, 

lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. 

Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben. 

In Hem gelooft gij, 

ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. 

Hoe onuitsprekelijk, 

hoe hemels zal uw vreugde zijn, 

als gij het einddoel van uw geloof, 

uw redding, 

bereikt. 

Acclamatie      (ZJ 3e)  

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.  

Christus, ons Paaslam, is geslacht. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft.  

Alleluia, alleluia, alleluia.  

 

 Evangelie (Johannes 20,19-31) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

  

 

  

Op 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 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." 

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 

die 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. 

Acclamatie      (ZJ 3e)  

Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Homilie 

 

 



Credo 

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 heilige Geest, 

en geboren uit de Maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

gekruisigd is, gestorven en begraven; 

die neergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden; 

die opgevaren is ten hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; 

vandaar 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 vergiffenis van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; 

het eeuwig leven. 

Amen. 

Voorbede  
 
C. Bidden wij tot de Heer, die luistert naar wie Hem aanroepen. 
 
L. Bidden we om Gods ontferming voor armen, zieken, bejaarden, 

Voor vluchtelingen,  
 voor alle slachtoffers van oorlog en natuurgeweld. 
 Laten we bidden. God van leven en licht, maak alles nieuw alleluia (ZJ 11d) 
  

Om nieuw perspectief en levenszin  
voor mensen die opgesloten zitten in vragen,  
onzekerheid en ontgoocheling, midden deze tijd van crisis.  
Laten we bidden. God van leven en licht, maak alles nieuw alleluia (ZJ 11d) 
 

 Om een geloof zoals dat van Tomas: 
 dat wij Jezus’ wonden herkennen 

in het leed van zovele mensen om ons heen;  
dat wij leren om barmhartig te zijn zoals God. 

 Laten we bidden. God van leven en licht, maak alles nieuw alleluia (ZJ 11d) 
 

C. Heer, die luistert naar wie U zoekt, 
 verhoor de gebeden van uw kinderen. 

Neem twijfel en ongeloof uit ons weg  
en schenk ons vertrouwen.  
Door Christus onze Heer. 



Bereiding van de gaven (orgelspel: Christ lag in Todesbanden – Orgelkoraal J.S. Bach) 
Gebed over de gaven 
Heilige Vader,  
met deze gaven van brood en wijn  
leggen wij ons leven in uw hand.  
Maak ons nieuw en vermeerder ons geloof  
in uw verrezen Zoon Jezus, onze Heer. Amen. 
 
Prefatie van Pasen 
De Heer zij met U.  
En met uw geest.  
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God,  
om recht te doen aan uw heerlijkheid,  
om heil en genezing te vinden  
zullen wij uw Naam verkondigen al onze dagen,  
maar vooral op deze dag 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.  
 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten,  
met allen die staan voor uw troon  
loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn,  
en zingen (zeggen) U toe vol vreugde:  
 
HEILIG   (ZJ 42)  
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 
 
Eucharistisch gebed 
 
 
 



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. 
 
Vredesgebed 
 
Lam Gods  (ZJ 42)  
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, geef ons uw vrede. 
 
Communie 
 
Communielied (ZJ 405) 
Christus is verrezen, naar ’t water van het leven,  
gaat uit uw Herder tegemoet,  
ziet en smaakt zijn overvloed. Alleluia.  
Christus is verrezen, alleluia, alleluia.  
  
Herder van de schapen, noem ons bij onze namen.  
Uw kudde heeft uw stem gehoord,  
roep ons samen rond uw woord.  
Alleluia. Christus is verrezen, alleluia, alleluia. 
 
Gij die vreest en twijfelt, herkent uw Heer en Heiland, 
Die in de avond breekt het brood,  
En voor u de Schrift ontsloot. Alleluia. 
Alleluia. Christus is verrezen, alleluia, alleluia. 
 
Zalig die gelovend hun God herkennen mogen! 
Betast de wonden van de Heer, 
Knielt in deemoed voor Hem neer, Alleluia. 
Alleluia. Christus is verrezen, alleluia, alleluia. 
 
Meditatie 
Ik wil over je ademen - zegt God -  
mijn Geest in je binnenste leggen  
en je mijn levenskracht schenken.  
'Vrede' wens Ik je,  



niet om die voor jezelf te houden,  
maar om door te geven  
aan alle mensen die je lief zijn.  
Ik hoop dat je mijn barmhartigheid uitzaait  
in de akker van de wereld  
en dat je handen en voeten geeft  
aan mijn boodschap van hoop.  
Ik heb je nodig om mee te werken  
aan mijn droom van een nieuwe wereld. 
Jij mag mijn liefde voelbaar maken!  
 
Slotgebed 
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.  
 
Maria-antifoon (ZJ 65) 
 

 
Koningin des hemels, verheug u, alleluja. 
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja, 
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja, 
Bid God voor ons, alleluia. 
 
Zegen en zending (ZJ 24b) 
Gaat nu in vrede heen, alleluia, alleluia. 
Wij danken God, alleluia, alleluia. 
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