
HUISLITURGIE: VIJFDE ZONDAG VAN PASEN 
 
 

1. OPENING 

 
+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen 
 
In deze tijd van het kerkelijk jaar — de weken na Pasen — horen wij in 
de lezingen veel verhalen over de eerste christenen. Die eerste 
gemeenschappen hadden als ideaal om alles wat men bezat, te geven 
aan de hele groep en dan te verdelen aan degene die het nodig 
hadden. 
 
Maar al snel werd duidelijk dat dit ideaal moeilijk te verwezenlijken 
viel. Er kwam onenigheid en ruzietjes.Niet iedereen is gelijk. Er zijn 
verschillende mensen, met verschillende talenten. De een kan dit goed  
en de ander kan dat iets beter. 
 
Gelukkig kwamen die eerste christenen er al snel achter dat het 
helemaal niet verkeerd is als mensen verschillend zijn. Voor al die 
verschillende mensen is er ruimte in de woning van God. 
 
In het evangelie horen wij de heel bekende tekst over de plaats bij God 
die Jezus voor ons bereid heeft, en de weg ernaartoe. Jezus geeft aan 
dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Maar we merken meteen 
weer hoe moeilijk het voor de leerlingen van Jezus was om zijn 
woorden te begrijpen. En ook voor ons is dat vaak moeilijk. 
 
De evangelielezing wordt heel vaak gebruikt bij uitvaarten, maar 
oorspronkelijk is hij daar natuurlijk niet voor bedoeld. Het gaat erom 
hoe wij leven en met onze medemensen en met God omgaan. En 
daarbij blijft het de kunst om te zien dat mensen de weg naar de 
waarheid op veel wijzen kunnen volgen en dat men binnen de kerk 
waardevol kan zijn op veel verschillende manieren. 
 
Laten we dat in gedachten houden als we weer eens kritiek hebben op 
mensen die een andere mening zijn toegedaan, of dingen op een 
andere manier doen. Als wij ons eigenlijk een beetje bekrompen 
gedragen en anderen geen ruimte geven om zichzelf te zijn. Jezus laat 
ons weten dat er bij God volop ruimte is. 
 
 



 
2. ZANG: GOD HEEFT HET EERSTE WOORD — (luister via Soundcloud) 

 
 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
 

3. LEZING — DOOR MARIANNE TURK (luister via Soundcloud)  
 
Evangelielezing uit het evangelie volgens Johannes 14, 1-12 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Laat uw hart niet verontrust 
worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn 
Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben 
gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik 
ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op 
te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik 
heenga een ook de weg daarheen is u bekend”. 
 
Tomas zei tot Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe 
moeten wij dan de weg kennen?”. Jezus antwoordde hem: “Ik ben de 
weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door 
Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu 
reeds kent gij Hem en ziet gij Hem”.  
 
Hierop zei Filippus: “Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg”. En 
Jezus weer: “Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, filippus? 
Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de 
Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De 

https://soundcloud.com/abcvanhetgeloof/god-heeft-het-eerste-woord
https://soundcloud.com/user-386607789/5e-zondag-van-pasen-a-evangelie-marianne-turk/s-o6gzgssYcqA


woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader 
die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij: Ik ben in de Vader 
en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de 
werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar 
de Vader ga”. 
 
Woord van de Heer — Wij danken God 
 
 

 
 
‘In het huis van Mijn Vader is ruimte voor velen’. Miniatuur van het 
hemels Jeruzalem uit het Liber Floridus, hs. UB Gent 
 



4. OVERWEGING — DOOR MARIANNE TURK (beluister via Soundcloud)  

 
Als je tegenwoordig in een kerk komt is het er vaak stil. Dat was al zo 
vóór de Coronacrisis, toen we in de kerk nog vieringen konden vieren. 
Er zijn niet zo veel mensen en degenen die er zijn, zitten meestal stil 
voor zich uit te staren. De hedendaagse kerk is een plaats geworden 
waar je tot rust en tot bezinning kunt komen. 
 
Zo is dat echter lang niet altijd geweest. In de Middeleeuwen had je de 
grote kathedralen. Die kathedralen waren gebouwd voor de eredienst, 
maar die speelde zich helemaal voor in de kerk af. Daar waren de 
priesters en geestelijken, die van alles in het Latijn baden. Maar dat 
voorste deel van de kerk was min of meer afgescheiden van de rest van 
de ruimte. De rest van de kerk leek wel een overdekt plein. Banken of 
stoelen waren er niet. De deuren van de kerk stonden de hele dag 
open, en men liep erin en uit om anderen te ontmoeten. Arme mensen 
liepen er te bedelen. En op oude schilderijen zie je dat zelfs honden en 
katten er welkom waren. 
 
Het woord van Jezus “In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen”  
gold in ieder geval voor die kerken van vroeger. Iedereen ging erin en 
uit, en was er welkom. Eigenlijk was zo’n kerk al een beetje wat de 
hele wereld nog altijd moet worden: een woning waar iedereen omgaat 
met iedereen, allerlei mensen onder één dak samen, eensgezind samen 
proberen van de wereld iets moois te maken. 
 
Ik vertel natuurlijk niets nieuws, als ik zeg dat dat nog lang niet het 
geval is. Voor veel mensen, voor hele volken, lijkt er geen plaats te 
zijn. En ook in onze eigen omgeving wordt nogal eens gedrongen om de 
beste plaats. De plaats waardoor je het eerst aan de beurt bent. De 
plek waar je het beste uitzicht hebt. Het is altijd de ander die maar 
even een stukje opzij moet. Zelfs in onze anderhalve-meter- 
maatschappij zijn er mensen die de regels aan hun laars lappen 
en geen ruimte geven.  
 
De grote wereld en onze eigen wereld lijken dus nog lang niet op die 
middeleeuwse kerk en op het huis van de Vader waar plaats is voor 
velen, en waar iedereen welkom is. 
 
We hoorden net in de lezing een stukje uit een van de laatste 
gesprekken van Jezus met zijn leerlingen. In de tijd dat dit verhaal 

https://soundcloud.com/user-386607789/5e-zondag-van-pasen-a-meditatie-marianne-turk/s-N0PjTITChBN


geschreven werd — zo’n halve eeuw na Jezus’ dood — hadden de eerste 
christenen het best moeilijk. Zij ondervonden onbegrip en weerstand. 
En in zo’n situatie ga je je afvragen ”Waar doe ik dit voor? Wat is nu 
echt belangrijk?” Zij zochten naar de kern van de boodschap van Jezus. 
En daarom kregen de laatste gesprekken tussen Jezus en zijn leerlingen  
voor hen een grote betekenis. 
 
En ook wij kunnen — als we op zoek zijn naar wat belangrijk is — veel 
leren van die gesprekken. Ze leren ons dat zelfs zijn leerlingen 
het moeilijk vonden om Jezus te begrijpen. Dus dat het ook niet zo gek 
is dat wij dat soms niet doen. En ze vertellen ons — als we goed 
nadenken over wat Jezus zegt, waar het echt om gaat. 
 
Twee leerlingen stellen aan Jezus een vraag. “Wijs ons de weg”, vraagt 
Thomas. En het antwoord van Jezus is heel eenvoudig: “Kijk naar mij. 
Ik ben de weg”, zegt Hij. Jezus wijst ons de weg naar hoe je leven 
moet. Hij doet het ons voor. Eigenlijk zegt Hij zoiets als: ”Als je mijn 
voorbeeld volgt, Dan kom je goed terecht. Dan kun je niet verdwalen.” 
  
“Laat ons de Vader zien”, vraagt Filippus. En voor hem heeft Jezus ook 
een eenvoudig antwoord: “Wie Mij ziet, ziet de Vader”.  
 
Wie ziet hoe Jezus met mensen omgaat, mag daarin zien hoe God is. 
En daaruit kun je opmaken dat God van kleine mensen houdt. Wie klein 
is, zwak, arm of onpopulair; wie hier geen ruimte wordt gegund,  
krijgt bij God een ereplaats. Jezus komt steeds op voor hen die buiten 
gezet zijn. Hij biedt ruimte aan degenen aan wie anderen geen plaats 
gunnen. Dat zijn de mensen voor wie God zijn deur openzet.  
 
En als wij, net als Jezus, anderen de ruimte geven om gelukkig te 
kunnen zijn, zal zijn Vader ook ons de ruimte geven. Elkaar de ruimte 
geven, een plek onder de zon, de wereld een huis voor iedereen, een 
kathedraal van saamhorigheid: dat is de weg die Jezus wees. Dat is zijn 
waarheid, een manier van leven die Hij zelf heeft voorgeleefd. 
 
En ons wordt gevraagd Hem te volgen, want daar zijn we christenen 
voor. En in deze lastige tijden krijgen we volop gelegenheid 
om daar ons best voor te doen. 
  



5. VOORBEDE 
 

Goede God,  
Wij bidden dat wij u mogen zien met de ogen van het geloof: 
in de wonderen om ons heen.  
Dat wij eerbiedig en dankbaar omgaan met uw schepping. 
 
Goede God,  
Wij bidden dat wij u mogen zien met de ogen van het geloof: 
in de mensen om ons heen. 
Dat wij U beminnen in de zorg die wij besteden aan elkaar. 
 
Goede God,  
Wij bidden dat wij u mogen zien met de ogen van het geloof: 
in Jezus, uw Zoon in ons midden. 
Dat wij ons toevertrouwen aan Hem, de weg, de waarheid en het 
leven. 

 
Intenties 

 

• Voor pastoor Walter Broeders, om een spoedig herstel. 

 

• Parochiekern De Goede Herder —— Voor de onlangs overleden 

parochianen: Arie Wassenburg, Jan Ensing. —— Voor Kees van 

Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Bep Romijn, Ans Arts-

Meeuwissen, Anneke van Rooijen-Slingerland, Alie Rotteveel-

Veerman, Nel Bruines-Overmeer, Aad Beereboom, Nettie en 

Vincent Smeets, Josephine van Galen, overleden familie van Rijn. 

—— Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen 

en verpleeghuizen. En voor alle verplegenden, verzorgenden en 

mantelzorgers —— Voor al wat parochianen met zich meedragen 

in hun hart. 

 

• Parochiekern H. Laurentius —— Voor de overleden armen en 

weldoeners van de parochie. —— Kees en Aad van Dijk, Nel 

Verburg-Waaijer (jaargetijde), Bert de Jong en Lena de Jong v.d. 

Geest, Annie v.d. Burg-van Veen, Lies de Groot-Beltzer, Jaap 

Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van 

Eijk, Marianne Hoogervorst, Leo Oudshoorn. 

 
  



Goede God,  
Wij bidden dat wij u mogen zien met de ogen van het geloof: 
overal waar hartelijk mensen, bezield door uw heilige Geest, de wereld 
beter maken. 
 
Dat vragen wij U die onze Vader bent  
en tot wie wij bidden met de woorden  
die Jezus ons geleerd heeft:  
 
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. 
 
 

6. SLOTZANG — U KENNEN (luister via Soundcloud) 
 
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. 
 
Gij zijt tot herder ons gegeven;  
wij zijn de schapen die Gij weidt. 
Waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
Heer die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet. 
 
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. 
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is. 

https://soundcloud.com/user-386607789/g02-u-kennen-uit-en-tot-u-leven-02/s-e6GcyNMqaon


 
SLOTGEDACHTE 
 
Hollen, hollen, hollen. 
Hol jij alsmaar door? 
Sta eens stil en luister 
stil nou , sst… 
Maak nu geen leven. Spits je oren! 
Moet je horen wat je hoort! 
 
Stil... ik hoor de vogels fluiten 
en het kraken van een tak 
en ik luister naar de regen 
naar de druppels op het dak. 
 
Stil... ik hoor de wind zacht suizen 
in de bomen langs het pad 
en de blaadjes van de bomen 
hebben praatjes. Hoor je dat? 
 
Stil... ik hoor iets diep van binnen. 
Ben ik blij? Voel ik verdriet? 
Als ik stil ben kan ik horen: 
gaat het goed met mij of niet? 
 
 
 
 
 


