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Openingslied: Het licht verdrijft de duisternis  
 
 
Begroeting en inleiding 
 
 
Schuldbelijdenis 

A: Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd 
heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door 
mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige 
Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en 
zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

P: Moge….. A: Amen. 
 
 
Heer ontferm U 

Heer, ontferm U  – Heer, ontferm U  
Christus, ontferm U  –  Christus, ontferm U  
Heer, ontferm U  –  Heer, ontferm U 
 
 
Lofzang  
 
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. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Eerste lezing: Handelingen 3,13-15.17-19 

In die dagen zei Petrus tot het volk: ‘De God van Abraham, Isaäk 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 zó in vervulling doen gaan. Bekeert u dus en hebt 
berouw, opdat uw zonden worden uitgewist.’    

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 

 
 
Antwoordpsalm: Psalm 4 
 
Refrein: 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! 
Refrein: 
 
Ziet hoe de Heer zijn vertrouwen begunstigt,  
altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep. 
Refrein: 
 
Zegt men: wie brengt ons geluk?  
Heer, laat uw licht over ons opgaan.  
Refrein: 
 
Als ik mij neerleg slaap ik gerust,  
Gij maakt mij vrij van zorgen. 
Refrein: 
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Tweede Lezing: 1 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, 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; dan weten we zeker dat we in Hem zijn.    

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 

 
 
Halleluja 
 
Halleluja. halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften,  
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. 
 
 
Evangelie: 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 gesproken te hebben toonde Hij hen 
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 tot u 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 over het lijden en sterven van de Messias en 
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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.’   
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Verkondiging 
 
 
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 heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft 
onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die 
nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die 
opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de 
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 vergeving van de zonden, de 
verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen 
 
 
Voorbede en Intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 
 
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
 
Intermezzo: Gereed maken van de Tafel  
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of in het  
 offerblok bij het verlaten  
 van de kerk. 
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Lied: De Heer is mij tot hulp en sterkte 
 
De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen  
nu Hij de zegen heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen,  
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
Des Heren hand is hoog verheven 
des Heren rechterhand is sterk. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des Heren werk. 
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, 
maar niet verlaten in mijn nood, 
en zijn genadig welbehagen  
gaf mij niet over aan de dood. 
 
 
Bereiding van de gaven 

P: Bidt, broeders en zusters … 
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer 
 van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
 
Gebed over de gaven 
 
 
Eucharistisch gebed 

P: De Heer zal bij u zijn. A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. A: We zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan  A: Hij is onze dankbaarheid 
 de Heer, onze God.   waardig. 
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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 houdt nooit op zich geheel en al voor ons te geven, Hij spreekt voor 
ons bij U ten beste, voor altijd. Zijn offer is volbracht, Hij sterft niet 
meer, Hij is het Lam dat werd gedood en toch in leven blijft. 
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 

A: 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. 

 
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons dat 
onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij 
vergeten dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht 
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen 
zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te 
worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. 
 
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken 
U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. 
 
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen – 
Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de 
woorden:  
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR 

U GEGEVEN WORDT. 
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Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen 
met de woorden: 
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. 
 
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker    
 verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de 
dood heeft gezien – die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, 
hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal – 
uw rechterhand  en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze 
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.  
 
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat – 
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven 
en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons 
mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het 
geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de 
Mensenzoon hier in ons midden. 
 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en 
geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, met 
Johannes, onze bisschop en met alle bisschoppen. 
 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de 
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om 
uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw 
grootheid en brengen wij U onze dank. 
 
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. 
A: Amen.  
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Onze Vader 
 
A: 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. 

 
P: Verlos ons, Heer… 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,  

in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Vredewens 
 
 
Lam Gods 

P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: ontferm U over ons. (2x) 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: geef ons de vrede. 
 
 
Communie 
 
P: Zalig zij ... 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik 

zal gezond worden. 
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Communielied: Gij zelf zijt, Heer, het levend Brood 
 
Refrein: 
Gij zelf zijt, Heer, het levend Brood, 
gebroken voor ons heil. 
De band die ons tezamen houdt, 
Gij die verrezen zijt. 
 
Die nacht dat Hij verraden werd, 
brak Hij het brood en zei: 
‘Eet allen van dit brood, het is 
mijn Lichaam voor uw heil.’ Refrein 
 
‘Ik ben het Brood dat leven geeft, 
aan wie in Mij gelooft: 
Ik doe hem opstaan uit de dood 
wanneer Ik wederkeer.’ Refrein 
 
Wij delen thans hetzelfde Brood 
tot opbouw van de Kerk. 
’t Geloof dat ons tot eenheid brengt 
in de verrezen Heer. Refrein 
 
 
Slotgebed 
 
 

Mededelingen 
 
 

Zending en Zegen 
 
 
Slotlied: Aanbidt en dankt. 
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Bezinning 
 
 
Het jaar van Laudato Si’… 
 
Het universum ontstond niet als resultaat van willekeurige almacht, 
van machtsvertoon of verlangen naar zelfbevestiging. De schepping 
behoort tot de orde van de liefde. De liefde van God is de 
fundamentele drijfveer van al wat geschapen is.  
 
Paus Franciscus 
 
 
Leven 
 
Als Hij ons opdraagt te leven, 
dan draagt hij ons ook op om op een bepaalde manier te leven. 
Zijn bevel is niet gewoon dat we op de een 
of andere manier zouden leven, 
maar dat we goed zouden leven, 
en uiteindelijk dat we volmaakt zouden zijn door te leven in Hem.  
 
Zo heeft Hij in de diepte van ons wezen het licht 
van ons geweten geplaatst, 
dat ons de wet van het leven leert. 
Leven is geen leven tenzij het zich aanpast aan deze wet, 
Die de wil is van God. 
Leven volgens dit licht is de hele mens, 
want daardoor gaat de mens leven in God en door God. 
 
Thomas Merton 
Uit: Overdenkingen in eenzaamheid 
 
 
 
 

 


