
 

Vrede voor u… 
Gebedsblaadje bij Beloken Pasen in het B-jaar (11 april 2021) 
 
 
 
OPENER 
 
Het leven gaat verder. 
Goede Vrijdag was het einde niet. 
Ook Pasen was dat niet. 
‘Ga op weg met vrede voor mensen wereldwijd,’  
zei Jezus tot zijn vrienden. 
 

Zijn woorden van toen 
worden vandaag aan ons toevertrouwd. 
De vrede die Hij ons toewenst, 
mogen we uitdragen naar velen om ons heen.  

 

‘Vrede zij u,’ 
is de paasboodschap voor een wereld onderweg.     (naar Jacques Verhees) 
 
 
MOMENT VAN INKEER 
 
Heer, Uw eerste woord was vrede. 
Maar in onze wereld is vrede vaak ver te zoeken. 
Laten we daarom vandaag in het klein beginnen 
en vergeving vragen omdat we Uw vrede niet lieten groeien.  

 

Als we lang kwaad blijven op iemand 
kan er geen vrede groeien. 
Om onze halsstarrige houding vragen wij:  
Heer, toon ons de weg. 

 

Een kwaad woord komt vaak vlugger over onze lippen  
dan iets lovends. Zo staan wij vrede in de weg. 
Om onze onvriendelijkheid vragen wij: 
Christus, toon ons de weg. 
 

Net zoals uw apostelen zendt Gij ook ons de wereld in  
om uw woorden van vrede overal te laten horen.  
Maar vaak doen we daar weinig of geen moeite voor. 
Om onze laksheid vragen wij: 
Heer, toon ons de weg. 
 

  



LOFZANG 
 
Eer aan God in de hoge, 
Schepper van hemel en aarde. 
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.  
Hij schenkt ons zijn Zoon 
die ons bevrijdt.  
 

Vrede op aarde onder mensen  
die handen reiken van volk tot volk  
en zich verzoenen met elkaar 
tot een wereld zonder grenzen.  
Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid  
en om hun streven naar eerbied 
voor alles wat in zijn schepping leeft.  

 

Eer aan God in de hoge, 
want Hij sluit een Verbond 
met de kleinen en de zwakken 
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.  
 

Vrede op aarde aan alle mensen  
en zalig zij die vrede stichten, 
want zij worden kinderen van God genoemd.  
Moge Hij welbehagen vinden in ons,  
als volk onderweg, 
in het voetspoor van Jezus, 
onze Messias en onze Heer. Amen.  

 
 
UIT HET EVANGELIE            (Joh. 20: 19-31 / fragment / BGT)  
 

Toen de verrezen Heer bij de groep leerlingen kwam, 
was Tomas er niet bij. 

De anderen zeiden later tegen hem:  
‘Wij hebben de Heer gezien!’ 

Tomas zei: 
‘Ik wil eerst de wonden van de spijkers in zijn handen zien, 

en ze voelen met mijn vinger. 
En ik wil met mijn hand de wond in zijn zij voelen. 

Anders geloof ik het niet!’ 
Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar, 

en Tomas was er nu ook bij. 
De deur was op slot, maar opeens stond Jezus weer tussen hen in. 



Hij zei: ‘Ik wens jullie vrede.’ 

Daarna zei hij tegen Tomas: 
‘Kom, voel met je vinger aan mijn handen, 

en voel met je hand aan mijn zij. 
Wees niet langer ongelovig, maar geloof!’ 

Toen zei Tomas tegen hem: ‘U bent mijn Heer en mijn God.’ 

Jezus zei: ‘Jij gelooft in mij omdat je mij gezien hebt. 
Vanaf nu zullen mensen in mij geloven zonder dat ze mij zien. 

En God zal hen gelukkig maken.’ 
 
 
GELOOFSBELIJDENIS 
 
Ik geloof dat het leven mij geschonken werd  
door God, onze Vader, Bron van liefde.  

 

Ik geloof dat ik geroepen ben 
om mee te werken aan een toekomst  
die voor elke mens menswaardig is.  
 

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens  
die wij kennen als Zoon van mensen  
en Zoon van God,  
die niet geleefd heeft voor zichzelf, 
maar een ereplaats gaf aan mensen  
die over het hoofd werden gezien.  

 

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt  
als wij in zijn naam samen zijn 
en wij elkaar levenskansen geven. 
 

Ik geloof dat zijn Geest 
ons telkens weer aanspoort 
om naar elkaar om te zien 
en zo mensen te worden met en voor elkaar.  

 

Ik geloof dat ons leven  
niet zal eindigen in het zinloze niets, 
maar dat wij eens zullen leven 
bij de Bron van liefde  
die ons dit leven schonk. Amen.  

 
 
VOORBEDEN 

 
Voor allen die, 
in zichzelf gevangen, 



zweren bij wat oud en vertrouwd is, 
voor allen die hun deuren angstvallig gesloten houden  
voor wat vreemd en nieuw is. 

Dat de Verrezen Heer ook voor hen 
een woord van vrede heeft. 
 

Voor allen die, door twijfel overmand, 
het Goede Nieuws niet meer tot zich durven toelaten, 
voor allen die hun geloof verloren hebben 
en slechts met heimwee kunnen terugdenken  
aan het houvast dat het geloof hun vroeger gaf.  

Dat de Verrezen Heer ook voor hen 
een woord van vrede heeft. 
 

Voor allen die niet vluchten 
in verstrooiing en oppervlakkigheid, 
voor allen die open in het leven staan 
en op zoek blijven naar de zin van het bestaan.  

Dat de Verrezen Heer ook voor hen 
een woord van vrede heeft. 
 

Voor onszelf: 
dat wij verrijzenismensen mogen zijn, 
die – in woord en daad – 
getuigen van het leven 
en ervoor opkomen waar het wordt bedreigd.  

Dat de Verrezen Heer ook voor ons 
een woord van vrede heeft.     (naar Gerard Kock) 

 
 
GEBED 
 
Mijn Heer en mijn God, 
soms voel ik in mijn hart 
dat er in mezelf heel wat ongeloof leeft 
en dat ik vruchteloos op zoek ben 
naar bewijzen van uw bestaan. 

Wil me dan helpen 
opnieuw met heel mijn hart in U te geloven  
en aan U mijn vertrouwen te geven. 
Open mijn ogen om te zien 
hoe en waar Gij in mijn leven aanwezig komt.  

En geef me dan de durf 
om van dat geloof ook te getuigen  
en een mens van vreugde te worden.       (Erwin Roosen) 

 
 

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


