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OPENER

Geloven in de verrijzenis is niet evident.
Het is geloof dat moet groeien.
Dat geldt niet alleen voor ons, maar dat was ook al het geval voor de leerlingen.
We beluisteren hoe zij vanuit het herlezen van de Schriften
het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus nieuw verstaan.
Door de Schriften tot ons te laten spreken,
kunnen ook wij, christenen vandaag,  de twijfel en de vragen verwerken
en komen tot een levendig geloof in de verrezen Heer.

MOMENT VAN INKEER

Om ons te klein geloof
Heer, ontferm U over ons.

Omdat we zekerheid verkiezen boven geloven
Christus, ontferm U over ons.

Omdat wij al te vaak wensen en verwachten dat heel ons leven
enkel rozengeur en maneschijn zou zijn

Heer, ontferm U over ons.

GEBED

God, wat oud is, vernieuwt Gij,
wat dood is, brengt Gij tot leven.
Dat uw Zoon Jezus leeft in ons midden
opent nieuwe horizonten,
geeft uitzicht in uitzichtloze situaties,
brengt hoop in hopeloze harten…
Maar dan moeten er wel mensen zijn
die uw verrijzenisboodschap uitdragen.
Maak ons tot waardige getuigen, God,
laat uw Geest spreken door onze mond en door onze handen.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.



EVANGELIE: Lucas 24, 35-48

Toen vertelden de twee leerlingen wat zij onderweg meegemaakt hadden. En hoe ze Jezus
herkend hadden toen hij het brood brak.
Terwijl de leerlingen met elkaar aan het praten waren, stond Jezus plotseling bij hen. Hij zei:
‘Ik wens jullie vrede.’ De leerlingen schrokken en werden bang. Ze dachten dat ze een geest
zagen. Maar Jezus vroeg: ‘Waarom zijn jullie bang? En waarom twijfelen jullie of ik het echt
ben? Een geest heeft geen lichaam. Maar kijk eens naar mijn handen en mijn voeten. Raak
mij eens aan. Jullie kunnen toch zien dat dit mijn lichaam is? Ik ben het echt!’
En Jezus liet de wonden aan zijn handen en voeten zien.
De leerlingen waren zo blij en verrast, dat ze het niet konden geloven. Daarom zei Jezus:
‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Toen gaven ze hem een stuk gebakken vis. En Jezus at het op
waar zij bij waren.
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik gezegd: ‘Alles wat er over
mij in de heilige boeken staat, moet gebeuren.’
Daarna hielp Jezus hen om de heilige boeken goed te begrijpen. Hij zei: ‘In de heilige boeken
staat dat de Messias zal lijden en sterven, en drie dagen later zal opstaan uit de dood. En ook
dat namens de Messias het goede nieuws verteld moet worden. Dit is wat alle volken moeten
horen: ‘Begin een nieuw leven, dan zal God je fouten vergeven.’ Jullie moeten dat nu aan
iedereen gaan vertellen, allereerst in Jeruzalem.

GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus heeft gezonden.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.
Ik geloof in zijn droom de mensen gelukkig te maken
in een wereld van vriendschap,
van recht en van gerechtigheid.

Ik geloof in de Geest die ons tot verbondenheid oproept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn, als dank en vergeving.



Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
Hij blijft ons trouw, over de grenzen van de dood heen. Amen.

VOORBEDEN:

God, vol vertrouwen in uw aanwezigheid onder ons, durven wij tot U
bidden in de voorbeden:

wees niet ver van mensen die voorgaan in onze Kerk,
wees niet ver van paus en bisschoppen en allen die delen in het ambt; maak hen
behoedzaam en zorgzaam, dat zij mogen handelen met wijsheid en mededogen.

God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

wees niet ver van mensen die U zoeken en niet vinden,
wees niet ver van wie verblind zijn, ontheemd of radeloos;
maak hen krachtig en vol goede moed, dat zij toekomst mogen vinden
en nieuw perspectief.

God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

wees niet ver van mensen die zich inzetten voor uw schepping,
wees niet ver van verzorgenden, natuurbeschermers, hulpverleners;
maak hen liefdevol en mild, dat zij mogen leven vanuit uw liefde en genade.

God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

wees niet ver van mensen die ziek zijn en gebreken ervaren,
wees niet ver van wie lijden, angstig zijn of bedreigd worden;
maak hen vol vertrouwen en verlicht hun pijn,
dat zij troost mogen vinden en barmhartigheid.

God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

God, luister naar ons en verhoor ons gebed. Verdrijf de twijfel uit
ons hart en doe ons geloven in Hem, Jezus Messias, gestorven en verrezen,
vandaag en morgen en elke dag opnieuw. Amen.



BIDDEN OM VREDE

Heer Jezus Christus,
Gij hebt uw leerlingen de opdracht gegeven overal waar zij kwamen,
een vredegroet te brengen in uw naam.
Wij bidden U: laat die vredegroet ook hier in ons midden klinken,
van harte en welgemeend.
Wij bidden om uw vrede voor de wereld waarin wij leven:
vooral voor mensen en volkeren die lijden onder geweld.
Geef hen en ons uw vrede.

GEBED

Liefdevolle God,
U danken wij voor Jezus, uw Zoon.
In Hem is uw woord in vervulling gegaan.
Door Hem zijn de ogen van de leerlingen geopend.
Open ook onze ogen en maak onze geest toegankelijk
voor het begrijpen van de Schriften.
Door de verrezen Heer uw Zoon,
die met U en de heilige Geest left
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

ZENDING EN ZEGENWENS

Moge het verhaal van de vertwijfelde leerlingen,
die aarzelend en zoekend tot geloof komen,
ons  bemoedigen op onze eigen weg van groeien in geloof.
Moge de aanwezigheid van de Heer in zijn woord en brood
elk van ons sterken om van Hem te getuigen in wat wij zijn en zeggen en doen.

Ga dan allen heen in vrede. Alleluia. Alleluia.



Leg dit blaadje na gebruik niet terug. Neem het mee naar huis, of gooi het in de papiermand. Dank u!


