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Openingstekst. 
 
Verlangt als pas geboren kinderen naar melk, naar zuiver voedsel 
voor uw geest om als verlosten op te groeien, Alleluia. 
 
 
Inleiding 
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Schuldbelijdenis 
 
Kyrie 
 
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. 
 
Barmhartige en eeuwige God, ieder jaar brengt Gij in de viering 
van het Paasfeest het geloof van uw volk tot nieuw leven.  
Blijf allen uw genade schenken en laat hen de diepe zin verstaan 
van het water, waardoor zij zijn gereinigd, van de Geest, in wie zij 
zijn herboren, en van het Bloed, waardoor zij zijn verlost.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst 
in de eenheid van de Heilige Geest God, door de eeuwen der 
eeuwen. Amen. 
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Eerste lezing:                        Hand. 4, 32-35 
 
Uit de Handelingen der Apostelen  
 
De menigte die het geloof had aangenomen was één van hart  
en één 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 te leggen.  
Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte. 
 
Zo spreekt de Heer.  Wij danken God. 
 
Tussenzang:             Ps. 118 (117), 2-4. 16ac-18. 22-24 
 
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, 
eindeloos in zijn erbarmen!* 
 
Stammen van Israël, dankt de Heer, 
eindeloos is zijn erbarmen! 
Herhaalt het dienaren van de Heer:* 
 
De Heer greep in met krachtige hand, 
de hand van de Heer is machtig 
Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, 
maar niet ten dode gedoemd.* 
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De steen die de bouwers hebben versmaad, 
die is tot hoeksteen geworden. 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, 
wij zullen hem vieren in blijdschap.* 
 
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, 
eindeloos in zijn erbarmen!* 
 
 
Tweede lezing:                                                  1 Joh. 5, 1-6 
 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes  
 
Dierbaren,  
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, niet 
met het water allen, maar met het water en met het bloed.  
En de Geest is het die getuigt  dat Christus de waarheid is. 
 
Zo spreekt de Heer.   Wij danken God.  
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Alleluia:                                                                     Joh. 20, 29 
Omdat gij gezien hebt, Tomas gelooft gij, zegt de Heer; 
zalig zij die geloven en niet gezien hebben. Alleluia. 
 
 
 
Evangelie:                                                        Joh. 20, 19-31 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes  
 
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 Didymus 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 leggen, zal ik zeker 
niet geloven.”  
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en 
nu was Tomas er bij.  
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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 die 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. 
 
Zo spreekt de Heer. Wij danken God. 
 
 
Overweging 
 
 
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 
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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 
 
Offerande 
 
Bid broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God de almachtige Vader. 
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer 
van zijn Naam, tot welzijn van ons en heel zijn heilige kerk 
 
Prefatie. 
 
De Heer zij met U.  
En met uw geest. 
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de eer onze God. 
Hij is onze dankbaarheid 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 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 
van de 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 de krachten die U loven, die U dit lied toejuichen 
zonder einde: 
 
Heilig…. 
 
EUCHARISTISCH GEBED 
 
Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel de schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest.  
Altijd blijft Gij bezig uw volk bijeen te brengen uit alle naties en 
rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere 
offergave hulde gebracht worden aan uw Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest 
en ze het Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus onze 
Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
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Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en 
sprak daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. 
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:  
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM 
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker en sprak een zegenbede 
om uw Naam te verheerlijken, Hij gaf hem aan zijn leerlingen en 
zei: 
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. 
Heer Jezus wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven  
van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw 
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo 
levend en heilig. 
 
Wij vragen U, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk, 
en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U 
verzoend hebt.  
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn 
Lichaam en Bloed.  
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Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal 
zien worden tot één lichaam en één geest.  
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U:  
dan zullen wij het erfdeel krijgen dat Gij ons beloofd hebt samen 
met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; de heilige Jozef 
haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, en met 
allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 
 
Moge de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is 
gegeven, opdat wij met U worden verzoend.  
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof, 
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Harrie, onze 
bisschop, Everhard zijn hulpbisschop, met alle bisschoppen, de 
geestelijkheid en heel het gelovig volk dat Gij U hebt verworven. 
 
Wij vragen U welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt.  
Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal 
bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief 
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw 
rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen 
samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door 
Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze 
wereld. 
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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. Amen.  
 
 
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.  
 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.  Amen. 
 
 
Lam Gods  
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
Ontferm U over ons       (2x)  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
Geef ons de vrede.  
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Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik 
zal gezond worden. 
 
 
 
Communie 
 
 
Gebed na de communie 
 
 
Slotgebed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 

Gebed ter bestrijding van het coronavirus. 
 
God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden 
van het uitgebroken corona-virus. 
Wees een Beschermer voor hen 
die dit virus hebben opgelopen, 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 
ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat 
Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 
aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 
 
Zegen    
 

 
U allen een gezegende dag. 
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