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Tweede zondag van Pasen - 11 april 2021 

 

 

 

 

NIET ZIEN EN TOCH GELOVEN 

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.  

Johannes 20,27 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger  : Pastoor J. Hermens 

m.m.v.   : Leden Emmaüs Gregoriaans koor 

o.l.v.   : Fons Kronenberg 

 

 



 2 

OPENINGSRITUS 
 

 

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM wordt u verzocht om NIET mee te 

zingen met de liederen. 

 
 

Introïtus:  

Quasi modo géniti infántes, allelúia: rationábiles, sine dolo lac 

concupíscite, allelúia, allelúia, allelúia. Ps. Exsultáte  Deo aduitóti 

nostro: iubiláte Deo Iacob. 

Verlangt als pasgeboren kinderen naar melk, alleluia, naar zuiver 

voedsel voor uw geest om als verlosten op te groeien, alleluia, 

alleluia, alleluia.  

Ps. Juicht voor God onze helper; jubelt voor de God van Jakob. 

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis:  

Allen : 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. 

Pr. : Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen : Amen. 

 

Kyrie  

Kyrie eléison  Heer, ontferm U over ons 

Christe eléison Christus, ontferm U over ons 

Kyrie eléison  Heer, ontferm U over ons 
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Eer aan God (gebeden) 

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 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Handelingen 4, 32-35 

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 neer te leggen. Aan 

ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Alleluia 

Allelúia. Post dies octo, iánuis clausis, stetit Iesus in médio 

discipulórum suórum, et dixit: Pax Vobis. 

Na acht dagen kwam Jezus, terwijl de deuren gesloten waren, te 

midden van zijn leerlingen staan en zei: Vrede zij u.  

 

Tweede lezing - 1 Johannes 5,1-6  

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 - Wij danken God. 

 

Vers vóór het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

Victimae paschali laudes immolent Christiani. Agnus redemit oves: 

Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. Mors et vita duello 

conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis, 

Maria, quid vidisti in via? Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi 

resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes. Surrexit Christus 

spes mea: praecedet suos in Galilaeam. Scimus Christum surrexisse a 

mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere. 

Laat ons het Lam van Pasen loven, het Lam Gods met offers eren. Ja, 

het Lam redt de schapen, Christus brengt door zijn onschuld ons 

arme zondaren tot de Vader. Dood en leven, o wonder, moeten 

strijden tezamen. Die stierf, Hij leeft, Hij is onze koning. Zeg het ons, 

Maria, wat is het dat gij gezien hebt? Het graf van Christus dat leeg 

was, de glorie van Hem die opgestaan is, eng’len als getuigen, de  



 5 

zweetdoek en het doodskleed. Mijn hoop, mijn Christus in leven! Zie, 

Hij gaat u voor naar Galilea. Waarlijk Christus is verrezen: stond op 

uit de doden. O Koning, onze Held, geef ons de vrede. 

 

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, één 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. 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. 

 

Acclamatie: Allelúia 
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Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: (gebeden) 

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  

Antw:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offertorium: 

Angelus Dómini descéndit de caelo, et dixit muliéribus: Quem 

quaéritis, surréxit, sicut dixit, allelúia. 

Een engel van de Heer daalde uit de hemel en sprak tot de vrouwen: 

Die gij zoekt, is verrezen, zoals Hij gezegd heeft, allelúia. 

 

Gebed over de gaven 
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Prefatie 

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 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 passfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen, 

vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten 

die U loven, die U zeggen: 

 

Heilig (gebeden) 

Heilig, heilig, heilig, de Heer, 

de God der hemelse machten! 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  

Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed 

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 dank 

zij 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. 
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Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen. 

Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de 

woorden:  

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam,    

dat voor u gegeven wordt. 

 

Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen 

met de 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. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

Allen:  Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

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 dan 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. 
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Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en 

geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus onze paus, en met alle 

bisschoppen. 

Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de 

Heer, met 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. 

Allen: 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                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

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. 

Pr. : 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. Amen. 

 

Vredeswens 

Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

       ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 

       let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; 

       vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.  

       Gij die leeft in eeuwigheid.  

A. : Amen 
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Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Agnus Dei 

Agnus dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. (2x) 

Agnus dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem. 

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. 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 

 

Communio:  

Mitte manum tuam, et cognósce loca clavórum, allelúia: et noli esse 

incredulous, sed fidélis, allelúia, allelúia. Ps. 118 vs. 1 Confitémini 

Dómino quóniam bonus, quóniam in sáeculum misericórdia eius. 

Steek uw hand uit en bezie de plaats van de nagelen, alleluia, en wees 

niet langer ongelovig, maar gelovig, alleluia, alleluia. 

Ps. 118 vs. 1 Looft de Heer, want Hij is goed, want tot in eeuwigheid 

is zijn barmhartigheid. 

 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: De Heer is waarlijk opgestaan  

De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia. 

Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia. 

Want Jezus, onze Koning groot, alleluia, 

verrees in glorie van de dood, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia, 

de schepping is om u verblijd, alleluia. 

De morgen van de eerste dag, alleluia, 

zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia, 

Hij maakt’ ons in zijn liefde vrij, alleluia. 

Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia, 

zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

 

 

 

Orgelspel: Postludium bij de Paashymne ‘O filii et filiae’ 

                   Wouter van Belle (1958) 
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Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                    Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de 

gastheer/vrouw? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


