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Openingslied Om het Geheim  
 
Tastend naar licht en hopend op de morgen 
vragen wij Jou die onze namen riep, 
naar het geheim, naar wat ons is verborgen 
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep. 2x 
 
Ben Jij de onrust die ons wakker maakte, 
ben Jij de hartstocht die ons leven doet? 
Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte, 
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed? 
 
Tastend naar licht en hopend op de morgen 
vragen wij Jou die onze namen riep, 
naar het geheim, naar wat ons is verborgen 
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep. 
 
Jij die ons kent tot in ons diepste wezen 
die ons al kende voor het eerste licht. 
In jouw hand kunnen wij de toekomst lezen 
en in jouw oog weerspiegelt ons gezicht! 
 
Tegen de angst en tegen het vergeten 
tegen de nacht en tegen het gemis, 
is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten: 
Jij zult er zijn die licht in 't duister is. 
 
Heer ontferm U uit Om Ontmoeting 
 
Heer ontferm U over ons 2x 
Christus, ontferm U over ons 2x 
Heer ontferm U over ons 2x 
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Gloria uit Taize    
 
Koor:Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo 
 
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
A:Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U.  
A:Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, 
A:Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
A:Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
A:Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige.  
A:Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
A: met de Heilige Geest, In de heerlijkheid van God de Vader. Amen 
 
Koor:Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo 
 
Openingsgebed 
 
Eerste lezing Uit de Handelingen der Apostelen 
  
De menigte die het geloof had aangenomen was een van hart en een van 
ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde, 
integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk. Met kracht en klem 
legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus en 
rijke genade rustte op hen allen. Er was geen enkele noodlijdende onder 
hen, omdat allen die landerijen of huizen bezaten deze verkochten en de 
opbrengst ervan meebrachten om aan de voeten van de apostelen neer te 
leggen. Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.   
Woord van de Heer: A: Wij danken God 
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Tussenzang Waar komt mijn hulp vandaan (Psalm 121) 
 
Ik kijk omhoog naar de hoge bergen: 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Mij helpt de Heer, die aarde en hemel, 
die alles heeft gemaakt 
 
Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken. 
Hij is niet ingedut! 
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap, 
die Israël bewaart. 
 
De Heer bewaart je, Hij is je schaduw, 
steeds aan je rechterhand. 
De middagzon, en in de nacht de maan, 
doen je totaal geen kwaad. 
 
De Heer bewaart je voor al het kwade. 
De Heer bewaart je hart. 
Ga je naar huis, of trek je eropuit. 
God helpt je altijd weer. 

 
Tweede lezing Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 
  
Vrienden, iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is, is een kind van 
God. Welnu, wie de vader liefheeft bemint ook het kind. Willen wij God 
liefhebben en zijn geboden onderhouden dan moeten wij ook Gods 
kinderen liefhebben. Dat is onze maatstaf. God beminnen wil zeggen zijn 
geboden onderhouden en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden 
want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En het wapen 
waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dan ons geloof. 
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon 
van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus.  
Woord van de Heer: A: Wij danken God 
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Evangelie-acclamatie Alleluja    
 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
 
Evangelielezing Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes 
  
In de avond van die 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. Wier zonden gij vergeeft hun zijn ze vergeven, 
en wier zonden gij niet vergeeft hun 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: “Als ik niet in zijn handen 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 het niet geloven."  
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was 
Tomas erbij.  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.  
 
Evangelieacclamatie  
 
Brandde ons hart niet, toen Hij onderweg met ons sprak? 
Brandde het niet? 
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Overweging door de pastoor 
 

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. 
 

Voorbeden 
 
Gebedsintenties van de parochie 

Bereiding van de Gaven 
 
Lied bij de Bereiding van de Gaven Bij de ongelovige Thomas 
 
Wie vertrouwt op ander weten  
dan te zien valt of te horen, maar als eeuwenoud gerucht dat nog 
dagelijks wordt geboren ons ter ore komt, 
 
die zal opstaan blijven opstaan tegen dood en stilstand in. 
die zal opstaan blijven opstaan tegen dood en stilstand in. 
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Wie alleen op zeker spelen en als Thomas ongelovig alle vreugde, elk 
geluk eerst wil zien met eigen ogen voor het wordt aanvaard 
 
zal nooit opstaan maar blijft steken in een ingeperkt bestaan 
zal nooit opstaan maar blijft steken in een ingeperkt bestaan 
 
Wie door angst en tegenslagen dieper waarheid heeft ervaren dan de 
wanen van de dag, 
gaat onthecht en onbekommerd leven van de Wind, 
 
Die ons aanblaast, ons doet opstaan leven dat zich blij hervindt,  
ons doet opstaan,  
blijvend opstaan, tegen dood en stilstand in. 2x 
 
Gebed over de gaven  
 
P: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaardt kan worden 
door God, de almachtige Vader. 
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn voor ons en heel zijn heilige 
kerk. 
 
Eucharistisch gebed                                       
 
P:De Heer zij met u. 
A:En met uw geest. 
P:Verheft uw hart. 
A:Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P:Brengen wij dank aan de heer onze God. 
A:Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
P: 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;  
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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, heilig, Heilig is de Heer onze God 
Heilig, heilig, Heilig is de Heer onze God 
De aarde is vol van zijn Glorie  
Heilig is de Heer! 
 
P: 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. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij 
het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn 
leerlingen met deze woorden:  
 
Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor U 
gegeven wordt.  
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging 
uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 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. 
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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. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te 
verrichten. 
 
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 
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, Johannes en 
met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, 
de moeder van de Heer, met de Heilige Jozef haar bruidegom, 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, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van 
zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de 
zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus 
Christus 
A:Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in 
eeuwigheid.  
 
Vredeswens 
 
Lied bij de Vredeswens Toon ons Jouw gezicht 
 
Op deze dag, God, bidden wij om vrede 
Verdrijf de kwade duisternis met jouw Licht 
Wees hier aanwezig 
Wees hier aanwezig 
Wees hier aanwezig, toon ons jouw Gezicht 
 
Lam Gods uit 'Om Ontmoeting' 
 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld 
Ontferm u over ons 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld 
Ontferm u over ons 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld 
Geef ons de vrede  
de vrede 
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Communie  
 
Lied bij de Communie Lied aan het licht 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt, 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien, 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en Zegen  
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Slotlied Vuur van de Enige  
 
Ochtend, koud en mistig licht,  
gaande de dag: onzeker, ongericht. 
Avond en weemoed, gloed van de nacht  
oplaaiend uitgedoofd op Jou gewacht? 
    
Vuur van de enige, steek ons aan, 
Vuur van de enige, steek ons aan, 
dat wij in jouw licht op mogen staan. 
    
Klemmende stilte: geen vogel, geen lied,  
geen hemel die nog uitzicht biedt. 
Hoor jij het zwijgen, zie jij wat is,  
weeg jij de zwaarte, voel jij het gemis? 
    
Woord van de enige, spreek ons aan, 
Woord van de enige, spreek ons aan, 
dat wij in jouw licht op mogen staan. 
    
Is er een woord dat leven doet,  
helder als water, vrede tegoed,  
adem en hartslag een nieuw gezicht? 
Geef ons dat woord dan, geef ons dat licht. 
   
Enige vrede, zie ons aan, 
Enige vrede, zie ons aan, 
dat wij in jouw licht op mogen staan. 
 
 
 
 
 
 


