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DE ZONDAG VIEREN
2e zondag van Pasen
Beloken Pasen
Zondag van de goddelijke Barmhartigheid

Deuren en ramen open!

19 april 2020

OPENINGSRITUS
Openingszang en begroeting
Schuldbelijdenis 1
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, - dat ik gezondigd
heb - in woord en gedachte, - in
doen en laten, - door mijn schuld,
- door mijn schuld, - door mijn
grote schuld. - Daarom smeek ik
de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, - en u,
broeders en zusters, - voor mij te
bidden tot de Heer, onze God.
Moge ... – Amen.

Schuldbelijdenis 2
Heer, ontferm U over ons. – Wij
hebben gezondigd.
(of gezongen, zie onder)
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. – En schenk ons uw heil.
Moge ... – Amen.

Na schuldbelijdenis 1 en 2 wordt gezegd of gezongen:

Heer ontferm U

Markusmis, m. Fl v.d. Putt

of Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Eer aan (Markus)
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of Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias
agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex
caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili Unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem
nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam
tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.
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Gebed

DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing

gen en goederen te verkopen en
die onder allen te verdelen naar
ieders behoefte.
Dagelijks bezochten ze trouw en
eensgezind de tempel, braken
het brood in een of ander huis,
genoten samen hun voedsel in
blijdschap en eenvoud van hart,
loofden God en stonden bij het
hele volk in de gunst. En elke dag
bracht de Heer er meer bijeen, die
gered zouden worden.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Handelingen 2,42-47

De eerste christenen legden
zich ernstig toe op de leer der
apostelen, bleven trouw aan het
gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood
en het gebed.
Ontzag beving eenieder, want
door de apostelen werden vele
wonderbare tekenen verricht.
Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en
bezaten alles gemeenschappelijk.
Ze waren gewoon hun bezittinAntwoordpsalm Psalm 118
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1. Voorzang 2. Allen

Refrein Brengt dank
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aan de Heer, want Hij
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Herhaalt Voorzang
het, stammen van Israël: eindeloos is zijn erbarmen!

Herhaalt het, zonen van Aäron: eindeloos is zijn erbarmen! Herhaalt
het, dienaren van de Heer: eindeloos is zijn erbarmen! – Refrein
1. Herhaalt het, stam
men van Is raël:
2. Zij stootten mij weg en sloe
gen mij neer,
Zij stootten
weg
sloegenheb
mij neer,
heeft mij onder3. Demij
steen
die en
de bouwers
ben maar
ver Hij
smaad,

steund. Mijn kracht en mijn sterkte is de Heer, Hij is het die mij verlost. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen.
– Refrein
1. eindeloos is

zijn

er

bar men!

maar Hij heeft mij
on
der steund.
De steen2.
bouwers
hebben
die is tot hoeksteen gewor3. die
die de
is tot
hoek
steen versmaad,
ge
wor den.
den. Het is de Heer, die dit heeft gedaan, een wonder voor onze ogen.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, wij zullen hem vieren in
blijdschap. – Refrein
1. Herhaalt het, zonen
van
A
2. Mijn kracht en mijn sterke
is
de
3. Het is de Heer, die dit
heeft ge

1. eindeloos is

zijn
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daan,
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Tweede lezing

lei beproevingen. Maar die zijn
nodig om de deugdelijkheid van
uw geloof te bewijzen, uw geloof,
dat zoveel kostbaarder is dan
vergankelijk goud, dat toch ook
door vuur gelouterd wordt. Dan
zal, wanneer Jezus Christus zich
openbaart, lof, heerlijkheid en
eer uw deel zijn. Hem hebt gij lief
zonder Hem ooit gezien te hebben. In Hem gelooft gij, ofschoon
gij Hem ook nu niet ziet. Hoe
onuitsprekelijk, hoe hemels zal
uw vreugde zijn, als gij het einddoel van uw geloof, uw redding,
bereikt.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

1 Petrus 1,3-9

Dierbaren, gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus
Christus, die ons in zijn grote
barmhartigheid deed herboren
worden tot een leven van hoop
door de opstanding van Jezus
Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederflijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. In Gods kracht
geborgen door het geloof, wacht
gij op het heil, dat al gereed
ligt om op het eind van de tijd
geopenbaard te worden. Dan zult
gij juichen, ook al hebt gij nu,
als het zo moet zijn, voor een
korte tijd te lijden onder allerSequentie, eventueel
Alleluia

Refrein:

Hal

le

m. J. Valkestijn

,

1. Voorzang 2. Allen
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Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge.
Zalig zij die niet zien en toch geloven. – Refrein
Voorzang:

Om dat gij Mij

ge zien hebt, To

hal

le

lu

mas, ge looft

ja! Hal

,

ge?

vergeeft, dan zijn ze vergeven, en
Evangelie Johannes 20,19-31
Op de avond van de eerste dag als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet
van de week,
vanzienvergeven.’
Za toen
lig de
zij deuren
die niet
en toch ge lo
ven.
de verblijfplaats der leerlingen Tomas, een van de twaalf, ook
gesloten waren uit vrees voor Didymus genaamd, was echter
de Joden, kwam Jezus binnen, niet bij hen toen Jezus kwam. De
ging in hun midden staan en zei: andere leerlingen vertelden hem:
‘Vrede zij u.’ Na dit gezegd te heb- ‘Wij hebben de Heer gezien.’ Maar
ben toonde Hij hun zijn handen hij antwoordde: ‘Zolang ik in zijn
en zijn zijde. De leerlingen waren handen niet het teken van de
vervuld van vreugde toen zij de nagelen zie, en mijn vinger in de
Heer zagen. Nogmaals zei Jezus plaats van de nagelen kan steken,
tot hen: ‘Vrede zij u. Zoals de en mijn hand in zijn zijde leggen,
Vader Mij gezonden heeft zo zend zal ik zeker niet geloven.’
Ik u.’ Na deze woorden blies Hij Acht dagen later waren zijn leerover hen en zei: ‘Ontvangt de hei- lingen weer in het huis bijeen,
lige Geest. Als gij iemand zonden en nu was Tomas erbij. Hoewel
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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.

de deuren gesloten waren kwam
Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u.’ Ver
volgens 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

,



V: Zo

spreekt

de

Heer, A: wij

m. J. Valkestijn

dan

ken

God.

Homilie of 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, - 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.

of Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et
terrae, visibilium omnium et invisibilium. - Et in unum Dominum
Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, - et ex Patre natum ante
omnia saecula. - Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de
Deo vero, - genitum non factum, consubstantialem Patri: per quem
omnia facta sunt. - Qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de caelis. - Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est. - Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, - et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas, - et ascendit in caelum, sedet ad dexteram
Patris. - Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. - Et in Spiritum Sanctum, Dominum
et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. - Qui cum Patre et
Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. - Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. - Et exspecto
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
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Bij een viering van Woord en gebed volgen nu de slotritus (zie blz. 10)
of eventueel de communieviering (zie blz. 11).

EUCHARISTIE
BEREIDING VAN DE GAVEN
Bidt, broeders en zusters...
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer
van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven

EUCHARISTISCH GEBED
De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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:

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, 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
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of Sanctus, - Sanctus, - Sanctus - Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. - Hosanna in excelsis.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,
de bron van alle heiligheid. Heilig
dan deze gaven met de dauw van
uw heilige Geest, dat zij voor ons
worden tot Lichaam en Bloed van
Jezus Christus onze Heer.

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.

Toen Hij werd overgeleverd en
vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging
het en gaf het
Als wijuit,
dan brak
eten IV-2
zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij
allen, want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
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Verkondigen wij het mysterie van
het geloof.
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Hij komt.

uw zorg. Neem hen aan en laat
hen verschijnen in het licht van
uw gelaat.

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. Zó delen wij in het
Lichaam en Bloed van Christus
en wij smeken U dat wij door de
heilige Geest worden vergaderd
tot één enige kudde.

Wij vragen U, ontferm U over
ons allen, opdat wij tezamen met
de maagd Maria, de moeder van
Christus, met de heilige Jozef,
haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier
eens leefden in uw welbehagen,
waardig bevonden worden het
eeuwig leven deelachtig te zijn
en U loven en eren. Door Jezus
Christus, uw Zoon.

Denk toch, Heer, aan uw kerk,
verspreid over de hele wereld, dat
haar liefde volkomen wordt, één
heilig volk met N. onze paus en
N. onze bisschop, en allen die uw
heilig dienstwerk verrichten.

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.

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in
de hoop der verrijzenis, ja, alle
gestorvenen dragen wij op aan

COMMUNIERITUS
Gebed des Heren
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.

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; - fiat
voluntas tua, - sicut in caelo, et in
terra. - Panem nostrum cotidianum
da nobis hodie; - et dimitte nobis
debita nostra, - sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

Verlos ons, Heer...
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.
Vredesritus
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Breken van het brood
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (herhalen)
Markusmis
Agnus
Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.
of
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Uitnodiging tot de communie
Zalig zij...
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communiezang
Gebed na de communie

SLOTRITUS
Zegen en wegzending
Na de zegen kan men zingen:

.
Voorzang: Gaat in vre - de heen!
Allen:
God zij dank ge - bracht.
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Al - le - lu - ja, al - le - lu - ja.
Al - le - lu - ja, al - le - lu - ja.

DANKGEBED COMMUNIEVIERING
t. NRL; m. Fl. v.d. Putt/M. Pirenne

Aan

U zij al le eer en

God van de machten, in het delen van het brood herkennen wij
uw Zoon, onderA ons aanwezig
als de Verrezene. Wek ook ons op
tot waarachtig leven. – Acclamatie

rie

tot in

eeu wig heid.

in liefde gaf werd beeld van uw
liefde voor ons. – Acclamatie

men,

a

men.

U komt aan het licht waar Jezus
verschijnt aan zijn leerlingen,
vrede schenkt en zonden vergeeft. Hij leeft onder ons, nodigt
ons uit in Hem te geloven en
schenkt ons zijn Geest. – Acclamatie

Wij prijzen U om uw Zoon Jezus
die weldoende rondging en opkwam voor zwakken en zieken.
Hij die zichzelf gaf ten einde toe
is onze weg ten leven geworden.
– Acclamatie

U hebt Jezus uit de doden doen
opstaan en Hem verheven aan
uw rechterhand. Hij die zichzelf
Aan

glo

U zij al le eer en

A

U hebt ons gemaakt tot mensen die leven uit nieuwe levenskracht om te gelijken op de
nieuwe Adam, Jezus Christus, de
Heer. Hij leeft met U tot in eeuwigheid. Allen:
glo

rie

men,

a

tot in

eeu wig heid.

men.

GEZANGEN
1. Misericordias Domini

j j
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Van uw barm - har - tig - heid
Mi - se - ri - cor - di - as

j
œ œ

œ
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ae - ter - num
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˙

zin - gen, Heer.
can - ta - bo.
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t. Psalm 89,2; m. Taizé
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en uw trouw
Do - mi - ni
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2. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
t. Interkerkelijke Stichting; m. Genève 1551

Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning,
die tot ons komt in ‘s Heren naam.
Wij zeeg’nen u uit ‘s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
Terwijl wij Hem bewenen

3. Terwijl wij Hem bewenen
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Hij is
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t. M. Jacobse; m. M. Vulpius
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be - we - nen, om - dat Hij van ons ging,
Hem treu - ren, toont Hij ons hand en voet. Hij
Hem spre- ken, is Hij in on - ze kring, om
den we - ten, wat ons te ho- pen staat, vraagt
Zijn
en Ko - ning die eeu- wig bij ons is.
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komt door dich - te deu - ren, Hij
ons
het brood te bre - ken van
Hij
aan ons om e - ten: een
woor - den zijn als ho - ning, zijn

4. Brood zal ik u geven

œ

œ œ œ ›

zijn
ver - heer - lij - king.
spreekt zijn vre - de - groet.
zijn
ver - kon - di - ging.
vis,
een ho - ning- raat.
naam is als een vis.

t. H. Beex; m. H. Strategier

1. Brood zal Ik u geven dat uit de hemel daalt, brood dat de Vader u
geven zal, dat de wereld vol leven haalt. – Refrein
2. Ik ben brood voor leven, wie Mij eet hongert nooit, brood dat voor
u uit de hemel komt, tot nieuw leven de wereld tooit. – Refrein
3. Mensen sleuren, sloven, voor kost die kort beklijft, werk voor het
brood dat u brengen zal een nieuw leven dat altijd blijft. – Refrein
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werk voor het brood dat u brengen zal
een nieuw leven dat altijd blijft. Refrein
Refrein

Geef ons dit brood al

eeu wig le ven; wie

tijd,

uw

woor den zijn woor den van

an ders zou

het ons

ge

ven.

Christus die verrezen is

5. Christus die verrezen is

t. G. Wijdeveld; m. A. de Klerk

#
j
& # c œ. œ œ œ œ œ ˙
1.
2.
3.

&

##

&

##

œ œ œ œœ ˙ ˙

Chris - tus die ver - re- zen is,
Chris - tus brak de sla- ver - nij,
Chris - tus die ver - re- zen is,

j
œ. œ œ œ

doet ons sa - men - ko - men;
brak de don- k’re
da - gen.
straalt van eeu - wig
le - ven;

œ œ ˙

œ œ

œ œœ ˙ ˙

1. ’t maal van zijn ge - dach - te - nis wordt hier blij her - no - men.
Rij - zend uit zijn graf heeft Hij
A - dams dood ver - sla - gen.
2.
3. ’t maal van zijn ge - dach - te - nis zal dat ons ook ge - ven.

œ œ œ œ œ œ

##

1-3. Broe-ders,vrij en

&

1-3.

œ. œ œ œ œ. œ œ œ
J
J

˙

op - ge - richt,

al - le - lu - ia, heft uw o - gen,

œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j
œ œ œ œ œ
œ ˙

al - le - lu - ia, naar den ho - ge, heft uw o - gen naar het licht.

6. De aarde is vervuld (str. 1 t/m 4)

&b C ˙
1.
2.
3.
4.

&b ˙
1.
2.
3.
4.

De
Gods
Zij
Om -

œ

œ

œ

œ

t. W. Barnard; m. F. Mehrtens

œ ˙

aar - de
is
ver goed - heid
is
te
daalt als vrucht - baar
dat
zij
niet ver -

œ œ œ ˙

vuld
groot
zaad
geet

˙ œ œ œ œ ˙

van
voor
tot
wie

˙ œ

goe - der - tie - ren - heid,
het ge - luk al - leen,
in de groe - ve af
god - ver - la - ten zijn:

œ œ œ ˙

van
god - de - lijk ge - duld
en god - de - lijk be zij
gaat in al - le nood door heel het le - ven
om - dat zij niet ver - laat
wie toe - ven in het
de
we - reld he - mels - breed zal goe - de aar - de
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leid.
heen.
graf.
zijn.

Kondigt het aan: de Heer is verrezen

7. Kondig het aan: de Heer is verrezen

#
& # 4Q œ

j j
œ œ œ.

#
& # œ

j j
œ œ œ

1.
2.
3.

j
œ œ

Kon - dig het aan:
Zing
nu een lied
Leef
in uw hart

j
œ

zeg
zing
hoop

1.
2.
3.

Dit
is de
weg
Al - le ver - driet
steun
voor wie zwak

#
& # œ

j
œ

j j
œ œ œ.

j j
œ #œ œ

#
& # œ

j
œ œj œ

#
& # œ

œ

1.
2.
3.

œ

ver - re - zen,
en vre - de,
ver - trou - wen,

j
œ œ

œ

˙

Je - zus
leeft.
we - reld
dat
lied
van barm - har - tig - heid.
toe - komst voor ie - der - een,

de
een
een

#
& # œ
1.
2.
3.

œ œ œ
J J

is
de Heer
van vreug - de
met vol - le

1.
2.
3.

aan
nu
op

t. + m. P. Schollaert

œ

die
en
is,

Hij
pijn
troost

œ

œ

dit
is
de waar - heid
al
wie
ver - drukt
is
vriend - schap en goed - heid

die
wordt
om

œ œ œ
J J

œ

heeft ge - we - zen;
zijn ge - le - den,
voor wie rou - wen,

œ

Hij
be u

˙

geeft;
vrijd.
heen.

j j
œ œ œ œ œ œ œ

œ

dit
is het le - ven voor al
le
eeu - wen!
Laat
aan wie treu - ren uw blijd - schap
we - ten.
Lief - de vol - staat
om een we - reld op te bou - wen.

1.-3. Al

-

le

œ

-

lu

-

œ

œ œ œ

ia!

Chris -

8. Verblijdt u alle volken

tus

˙

leeft.
t. + m. Taizé
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LATIJNSE GEZANGEN
Introitus 1 Petrus 2
Quasi modo geniti infantes,
alleluia: rationabile, sine dolo,
lac concupiscite, alleluia, alleluia,
alleluia.

Verlangt als pasgeboren kinderen
naar melk, alleluia, naar zuiver
voedsel voor uw geest. Alleluia, alleluia, alleluia.

1e Alleluia Matteüs 28
Alleluia.
In die resurrectionis meae, dicit
Dominus, praecedam vos in
Galilaeam. Alleluia.

Alleluia, alleluia.
Op de dag van mijn opstanding –
zegt de Heer – zal Ik u voorgaan
naar Galilea. Alleluia.

2e Alleluia Johannes 20
Alleluia.
Post dies octo, ianuis clausis, stetit Iesus in medio
discipulorum suorum, et
dixit: Pax vobis. Alleluia.

Offertorium Matteüs 28
Angelus Domini descendit de
caelo, et dixit mulieribus: Quem
quaeritis, surrexit, sicut dixit,
alleluia.
Communio Johannes 20
Mitte manum tuam, et cognosce
loca clavorum, alleluia: et noli
esse incredulus, sed fidelis, alleluia, alleluia.

Alleluia, alleluia.

Na acht dagen kwam Jezus binnen,
hoewel de deuren gesloten waren,
ging temidden van zijn leerlingen
staan en zei: ‘Vrede zij u.’ Alleluia.
Een engel van de Heer daalde uit de
hemel, sprak de vrouwen aan en zei:
‘Hij, die gij zoekt, is verrezen zoals
Hij gezegd heeft.’ Alleluia.
(Jezus zei tot Tomas): Steek uw hand
uit en bezie de plaats van de nagelen, alleluia, en wees niet langer
ongelovig, maar gelovig. Alleluia,
alleluia.
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© Berne Media | uitgeverij abdij van berne | Heeswijk 2019.
ISSN: 1383-2018
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Bezinning

Van Hem houden betekent…

Ik moet onvermijdelijk denken aan de liefde die Christus aan de
minstbedeelden heeft gegeven. Opdat zij zouden kunnen delen in
zijn Liefde, is Hij aan hen gelijk geworden.
Hij is in hun leven gekomen, heeft deelgehad aan hun bestaan.
Zo is Hij, de Eeuwige, het tijdelijke binnengekomen.
Ook Hij heeft meegemaakt dat de tijd opeens werd onderbroken,
werd stilgezet door tegenslagen, tragedies, voortdurende angst.
Hij is als dood geweest in het leven van de armsten.
Door iedere tegenlag, iedere tragedie, door aanvallen en gemene
streken die zijn tegenstanders Hem bereid hebben, is Hij dichter bij
de armen gekomen, totdat Hij op Golgotha de eerste werd onder
de lijdende mensen. Op dat moment heeft liefde het gewonnen
van ellende; op dat moment zijn de armen de Eeuwigheid
binnengeleid. Daarom zal Christus voortaan nooit meer alleen
zijn, op aarde noch in de hemel: Hem ontvangen betekent hen
allemaal ontvangen. Hem helpen betekent hen allemaal helpen.
Van Hem houden betekent van hen allemaal houden.
père Joseph Wresinski, oprichter van de beweging ATD – Vierde Wereld

Vergeven
De opdracht die de heilige Geest geeft om te vergeven en
te bevrijden, wordt niet alleen opgedragen aan de gewijde
bedienaren van de eredienst, die de speciale taak hebben om alle
mensen te verwelkomen in de gemeenschap van de gelovigen,
en die bij sommige gelegenheden het sacrament van de boete
toedienen. Deze opdracht is bedoeld voor alle leerlingen van
Jezus. Als volgelingen van Jezus woerden wij geroepen om Jezus
tegenwoordig te stellen, om alle mensen te bevrijden uit de boeien
van zonde en vrees, uit kracht van de heilige Geest die in ons leeft
en doorheen ons de anderen bemint. Wij worden allen geroepen
om een bron van genade te worden, net zoals de Samaritaanse
vrouw. Wij worden allen geroepen om mannen en vrouwen te
worden die vergeven,. Wij mogen niet de woorden vergeten die wij
bidden in het Onzevader: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben
vergeven wie ons iets schuldig was.
Jean Vanier. Het mysterie van Jezus in het Johannesevangelie.

