
     

Voor aanvang viering: GvL nr. 518 Sta op! Een morgen ongedacht 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 406 Alleluia, wij heffen het aan 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Handelingen 5,12-16 

Door de handen van de apostelen geschiedden er vele wonder-
tekenen onder het volk. Allen waren eensgezind en kwamen 
tezamen in de Zuilengang van Salomo. Van de overigen durfde 
niemand zich bij hen te voegen, hoezeer het volk hen ook prees. 
Steeds meer geloofden er in de Heer; mannen zowel als vrouwen 
sloten zich in grote groepen bij hen aan. Men bracht zelfs de zieken 
op straat; ze werden neergelegd, de een op een bed, de ander op 
een draagbaar, in de hoop dat als Petrus voorbijging tenminste zijn 
schaduw op een van hen zou vallen. Zelfs uit de steden rondom 
Jeruzalem stroomden de mensen toe. Zij brachten zieken mee en 
mensen die van onreine geesten te lijden hadden, en allen werden 
genezen. Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang/psalm: 118-I 

2e Lezing: Openbaring 1,9-11a.12-13.17-19 

Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking en in 
het koninkrijk en de verwachting van Jezus, ik bevond mij op het 
eiland Patmos omwille van het woord Gods en het getuigenis over 
Jezus. Ik raakte in geestvervoering op de dag des Heren en hoorde 
achter mij een stem, luid als een trompet, die riep: “Schrijf op in een 
boek wat gij ziet en stuur het aan de zeven kerken.” Ik keerde mij 
om om te zien wie mij had aangesproken. En toen ik mij omkeerde 
zag ik zeven gouden luchters, en tussen de luchters iemand als een 
Mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, het 
middel omgord met een gouden gordel. Toen ik Hem zag viel ik als 
dood voor zijn voeten. Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en 
sprak: “Vrees niet. Ik ben het, de Eerste en de Laatste, de Levende.  
Ik was dood, en zie Ik leef in de eeuwen der eeuwen. En Ik heb de 
sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijft dan op wat gij gezien 
hebt, én wat nu is én wat hierna geschieden zal.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 247 

Evangelie: Johannes 20,19-31 

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 Dídymus 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 kan leggen, zal 
ik zeker 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. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 269 

Verkondiging 

Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie 1 van Pasen 

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 heilige nacht) op deze dag die Gij gemaakt hebt 
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. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die  



op aarde wonen; vreugde vervult de engelen in de hemel, de 
machten en krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder 
einde: 
 
Sanctus 

Eucharistisch gebed IIC  nr. 728 blz. 800 

Acclamatie: GvL nr. 310-e 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: Terwijl wij Hem bewenen (mel. 450) 

1.Terwijl wij Hem bewenen, 
Omdat Hij van ons ging, 
Is Hij aan ons verschenen 
In zijn verheerlijking. 
Terwijl wij om Hem treuren, 
Toont Hij ons hand en voet, 
Hij komt door dichte deuren, 
Hij spreekt zijn vredesgroet. 
 

2.Terwijl wij van Hem spreken, 
Is Hij in onze kring, 
Om ons het brood te breken 
Van zijn verkondiging. 
Hij is de Heer en Koning, 
Die eeuwig bij ons is. 
Zijn woorden zijn als honing, 
Zijn naam is als een vis. 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 549 Wilhelmus van Nassouwe 

MEDEDELINGEN: 

Donderdagavond 2 mei is er weer Geloven Nu, aanvang 20.00 uur in 
de pastorie. 
 


