
HUISLITURGIE: DERDE ZONDAG VAN PASEN 

 

1. OPENING 

 

+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen 

 

Op deze derde zondag van Pasen spreken twee van de leerlingen van 

Jezus elkaar op weg naar Emmaüs. Ze gaan van Jeruzalem af en ze 

praten over hun pijn, hun verdriet, hun teleurstellingen en hun zorgen. 

Hun vriend Jezus is niet meer. Een derde luistert en opent hun ogen 

voor de verrezene. 

Moge ook onze ogen geopend worden in deze bizarre tijd. 

 

2. ZANG: OMDAT HIJ NIET VER WOU ZIJN — (luister via Soundcloud) 

 

Omdat Hij niet ver wou zijn, is de Heer gekomen. 

Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

Overal nabij is Hij, mens'lijk allerwegen. 

Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon verzwegen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

God van God en licht van licht, aller dingen hoeder 

heeft een menselijk gezicht, aller mensen broeder. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

Wilt daarom elkander doen alle goeds geduldig. 

Weest elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

https://soundcloud.com/user-386607789/gvl-513-omdat-hij-niet-ver-wou-zijn/s-YGvazed4azD


 

Weest verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, wonend in ons midden. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers) 

 

3. LEZING — DOOR PASTOOR BROEDERS  (luister via Soundcloud) 

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 

(hoofdstuk 24, 13-35) 

In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een 

dorp dat Emmaüs heette en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag. 

Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl zij zo 

aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op 

hen toe en Hij liep met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd 

Hem te herkennen. Hij vroeg hun: “Wat is dat voor een gesprek dat gij 

onderweg met elkaar voert?” Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. 

Een van hen, die Kléopas heette, nam het woord en sprak tot Hem: 

“Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat 

daar dezer dagen gebeurd is?” Hij vroeg hun: “Wat dan ?” Ze 

antwoordden Hem: “Dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet 

was, machtig in daad en woord in het oog van God en van heel het 

volk; hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben 

overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen en hoe zij Hem 

aan het kruis hebben geslagen. En wij leefden in de hoop, dat Hij 

degene zou zijn die Israël ging verlossen ! Maar met dit al is het reeds 

de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Wel hebben een paar 

vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht; ze waren in de vroegte 

naar het graf geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden, en ze 

kwamen zeggen dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden 

gehad, die verklaarden dat Hij weer leefde. Daarop zijn enkelen van de 

onzen naar het graf gegaan en bevonden het zoals de vrouwen gezegd 

hadden, maar Hem zagen ze niet.” Nu sprak Hij tot hen: “O 

onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de 

profeten gezegd hebben ! Moest de Messias dat alles niet lijden om in 

zijn glorie binnen te gaan?” Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun 

https://soundcloud.com/user-386607789/3e-zondag-van-pasen-a-evangelie-broeders/s-zlpuVIR1vbQ


uit al de profeten wat in al de Schriften op Hem betrekking had. Zo 

kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, maar Hij deed alsof Hij 

verder moest gaan. Zij drongen bij Hem aan: “Blijf bij ons, want het 

wordt al avond en de dag loopt ten einde.” Toen ging Hij binnen om bij 

hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood, sprak de 

zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en 

zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze 

tot elkaar: “Brandde ons hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons 

sprak en ons de Schriften ontsloot?” Ze stonden onmiddellijk op en 

keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden ze de elf met de mensen 

van hun groep bijeen. Dezen verklaarden: “De Heer is werkelijk 

verrezen, Hij is aan Simon verschenen.” En zij van hun kant vertelden 

wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan 

het breken van het brood.  

Woord van de Heer — Wij danken God 

 

 

 

  



4. MEDITATIE — DOOR PASTOOR BROEDERS (luister via Soundcloud) 

 

Er zijn gebeurtenissen die bij je blijven hangen, die jou hebben  

ontroerd of nog steeds ontroeren. Ken je deze gebeurtenissen? Denk 

eens terug aan die gebeurtenissen. Je kunt spreken over jouw 

huwelijk, jouw wijding, de geboorte van de kinderen. Een ontmoeting 

met een bijzonder mens. Of op een vakantie. Je verlaat je huis, je gaat 

op weg en je komt mensen tegen die jou inspireren, je luistert naar 

elkaars verhaal. En dan gebeurt het!! 

Zo ook bij het evangelie van deze zondag. Twee mensen, de 

Emmaüsgangers, verlaten Jeruzalem. Zij zijn teleurgesteld, hun leven 

is ontregeld. 

Ze weten niet hoe het verder moet, gaan terug naar Emmaüs, terug 

naar af. Ze hadden gehoopt op Jezus, hij was hun hoop, hun redding. 

Maar deze Jezus is aan het kruis geslagen, is dood. Einde verhaal!! 

Jezus wordt zo voor hen geschiedenis: een historisch figuur.  

Een derde, een onbekende, voegt zich bij hen. Hij loopt met hen mee 

en luistert, vraagt en blijft luisteren. Daarna neemt Hij, vertellend, de 

leiding. Het lukt Hem om de verbinding te doorbreken. De twee komen 

tot geloven. Geloven dat het leven van Jezus bij God behouden is, 

geloven dat het leven van Jezus zinvol was en zinvol blijft. Jezus leeft, 

Hij is bij ons en dat geloof geeft hun nieuwe kracht. Moedig en 

vastberaden gaan zij terug naar Jeruzalem. Zij geloven in de opgestane 

Heer. 

Kijk je weer mee naar ons schilderij? Het is een schilderij van Gerard 

van Honthorst (een leerling van Abraham Bloemaert), zestiende eeuw. 

Zoals velen kwam hij in contact met het werk van Caravaggio en dat 

zie je terug met de lichte en donkere effecten.  

Je ziet de tafel, met een ogenschijnlijke gewone maaltijd. Het vlees op 

het boord, de kaars, de hond die snuffelt en bedelt. Laat ik zeggen, het 

gewone leven.  En vanuit die gewone maaltijd wordt hét Brood 

gebroken. De ogen van Jezus (rechts) kijken naar de hemel: Hij nam 

het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Die ogen 

van de leerlingen Kleopas , de ander en de bedienaar spreken 

boekdelen. Het licht versterkt het moment. Zij herkennen Hem aan het 

breken van het Brood, in het gewone dagelijkse leven.  

https://soundcloud.com/user-386607789/3e-zondag-van-pasen-a-meditatie-broeders/s-V1c1BbEPoc2


Het verhaal van de leerlingen van Emmaüs is ons eigen verhaal . Wie 

maakt er geen teleurstellingen mee in je leven. Bepaalde 

verwachtingen komen niet uit. De vriendin met wie je dacht alles te 

kunnen delen, laat het op een bepaald moment afweten. Relaties 

groeien uit elkaar. Liefdesbronnen blijken op te drogen. Je dacht je 

kind goed opgevoed te hebben en kiest dan een levensweg die je niet 

begrijpt. Zo kent eenieder zijn of haar eigen teleurstellingen of 

blokkades. 

Wie had deze corona-crisis verwacht? Een andere maatschappij? Zovele 

mensen ziek en gestorven. Zovele mensen hebben zorgen, economisch, 

sociaal of medisch. Het raakt ons allemaal, rijk of arm, jong of oud. 

Het Emmaüs-verhaal is een verhaal van ieder van ons. 

De Emmaüsgangers hebben de verrezen Heer ontmoet en die 

ontmoeting gaf perspectief aan hun leven. Alle vermoeidheid, 

verslagenheid en teleurstellingen vielen van hen af. Zij hebben Hem 

herkend en ervaren Hem. 

Ook wij mogen Hem herkennen en wellicht ervaren. In de Schriften tot 

ons gesproken en het breken van het brood mogen wij Christus 

ontmoeten. In Hem ontmoeten wij Zijn en Onze Vader, God, die Hem 

gezonden heeft, Zijn enige Zoon. In Hem ontmoeten wij elkaar als 

broeders en zusters, want wij zijn allemaal kinderen van dezelfde 

Vader, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, en op weg naar 

eenzelfde bestemming: het huis van de Vader. 

Beste mensen. Helaas kunnen wij nu niet samen de eucharistie vieren, 

maar wel via de televisie of internet. Juist nu met al onze ervaringen 

zorgen en twijfels. In onze teleurstellingen en in ons besef van blok-

kades, die wij allen moeten meemaken, worden wij niet aan ons lot 

overgelaten. Wij mogen Christus zoeken en Hem vinden en om ons zo 

te laten leiden door Zijn Geest. Dat geeft hoop en perspectief. Amen 

 

5. VOORBEDE — DOOR STEPHANIE JÄGEL (luister via Soundcloud) 

 

In vertrouwen richten wij ons tot Jezus Christus die met ons op weg 

gaat. 

https://soundcloud.com/user-386607789/3e-zondag-van-pasen-a-voorbede-stephanie/s-B9NHcWodrCj


Jezus heeft de Schriften ontsloten voor zijn zoekende leerlingen.                                     

Sta ook vandaag de verkondigers van uw woord bij                                                               

en open door uw Blijde Boodschap de harten van vele mensen. 

Laat ons bidden… 

Men noemt Jezus machtig in woord en daad,                                                                 

in het oog van God en mensen.                                                                                    

Schenk aan de machtigen van deze wereld de geest                                                     

van eerbied en respect voor ieder mensenleven. 

Laat ons bidden… 

Voor Koning Willem-Alexander die morgen zijn verjaardag viert.                                           

Wij bidden om zegen over zijn leven.                                                                                  

Dat hij, bij de Gratie Gods, een geest van eensgezindheid                                               

en saamhorigheid bewerkt onder allen die in ons land wonen of 

verblijven. 

Laat ons bidden… 

Voor allen die getroffen zijn door het corona-virus,                                                           

om hoop en genezing; voor alle zieken                                                                                   

en voor hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg                                                         

dat zij Gods zegen en nabijheid mogen ervaren. 

 

6. 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. 

Amen. 

  



7. SLOTGEBED 

 

Blijf bij ons, Heer Jezus.                                                                                                  

Wees met ons onderweg,  

laat ons hart brandend zijn en versterk onze hoop,                                                                                                        

dat wij U samen met onze broeders en zusters   

herkennen in de Schriften en in het breken van het brood.                                                                                           

Gij die leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen. Amen 

Heer, blijf bij ons,                                                                                                       

want het is avond en de nacht zal komen. 

Blijf bij ons en bij uw Kerk                                                                                                

aan de avond van de dag,                                                                                          

aan de avond van het leven,                                                                                          

aan de avond van de wereld. 

 

Blijf bij ons met uw genade en goedheid,                                                                       

met uw troost en zegen,                                                                                                  

met uw Woord en Sacrament.                                                                                             

Blijf bij ons wanneer over ons komt  

de nacht van beproeving en van angst,  

de nacht van twijfel en aanvechting,  

de nacht van de strenge, bittere dood. 

 

Blijf bij ons in leven en in sterven,  

in tijd en eeuwigheid.                                                                                                    

Amen. 

(Maarten Luther, 1483-1546) 

 

+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen 

  



8. ZANG: BEHÜTE MICH GOTT — (luister via Soundcloud) 

 

Behüte mich Gott, ich vertrauwe Dir 

Du zeigst mir den Weg zum Leben 

Bei Dir ist Freude, Freude in Fülle. 

 

Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. 

U toont mij de weg ten leven. 

Bij u is vreugde, vreugde oneindig. 

 

 

 

 

Een mooie zondag toegewenst. 

Ook de kerken missen hun inkomsten aan collectes etc. 

Wilt U hen niet vergeten?  

https://soundcloud.com/user-7329964/taize-behute-mich-gott

