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MUZIEK 
 
V Op het midden van deze dag blijven wij even stilstaan. 

Laten wij onze harten en handen opheffen tot God, 
die het midden van ons leven is: 
Heer, onze God, 
laat ons midden in ons dagelijks werk voor U staan,  
geef ons de moed en de kracht, 
om het ene nodige te zoeken 
en te doen wat goed is in uw ogen. 

Allen Amen. 
 
SAMENZANG 
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STILTE 

V Hemelse Vader, hoor en verhoor al onze gebeden 
in de naam van Jezus, uw Zoon, 
die ons heeft leren bidden: 

Allen Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde ge-
heiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, op 
aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dage-
lijks brood, en vergeef ons onze schulden zoals ook wij 
onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet in 
verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U 
is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. Amen. 

ZEGENBEDE 

V Laten wij nu gaan in vrede 
en bidden wij om de zegen van God. 

 Zegen met uw Licht onze ogen, 
Allen opdat zij opengaan 

en het goede zien in elke mens. 

V Zegen met uw Licht onze monden, 
Allen opdat zij woorden spreken 

die goed doen en vrede brengen. 

V Zegen met uw Licht onze handen, 
Allen opdat zij zich uitstrekken 

naar de mens die naar ons toekomt. 

V Zegen met uw Licht onze voeten, 
Allen opdat zij wegen gaan van gerechtigheid 

en van zorg om mensen. 

V Zegen met uw Licht heel ons menselijk bestaan 
Allen opdat er troost is voor de verdrietige 

en hoop voor de wanhopige; 
opdat bitterheid kan wijken voor mildheid, 
wantrouwen vlucht voor vertrouwen. 

Zo bidden wij tot U, onze God. 
Amen. 
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V Opgestane Heer, 
die Petrus zijn grootspraak vergeven hebt 
en hem een eervolle taak hebt toevertrouwd – 
wij vragen U: 
wil ook ons in onze hoogmoed 
en onze twijfelachtigheid vergeven 
en onze inzet voor uw opdracht bevestigen, 
zodat de lichtkring van Pasen wijder en wijder wordt. 
Zo bidden wij samen: 

 

V Opgestane Heer, 
die uw leerlingen geboden hebt 
te wachten op de Heilige Geest – 
wij vragen U: 
vervul de harten van alle gelovigen 
met de Geest van Jezus  
die Gij aan uw apostelen geschonken hebt. 
Laat uw Geest uitgaan over de aarde, 
als een kracht om uw schepping te vernieuwen, 
opdat de mensen vreugde vinden 
in zijn vertroosting 
en overal op aarde kunnen leven 
in gerechtigheid en waarachtige vrede. 
Zo bidden wij samen: 

Allen Kyrie eleison 
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Psalm 118 
De Psalm wordt gebeden, beurtelings door de ene en de andere helft van de 
gemeente, om en om. Het ‘Ere zij de heerlijkheid’ wordt door allen gezegd. 

Loof de HEER, want Hij is goed, 
eeuwig duurt zijn trouw. 

Laat Israël zeggen: 
‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – 

het huis van Aäron zeggen: 
‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – 

wie de HEER vreest, zeggen: 
‘Eeuwig duurt zijn trouw.’ 

In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’ 
En de HEER antwoordde, Hij gaf mij ruimte. 

Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, 
wat kunnen mensen mij doen? 

Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde, 
kijk ik op mijn haters neer. 

Beter te schuilen bij de HEER 
dan te vertrouwen op mensen. 

Beter te schuilen bij de HEER 
dan te vertrouwen op mannen met macht. 

Alle volken hadden mij ingesloten 
– ik weerstond ze met de naam van de HEER – 

ze sloten mij van alle kanten in 
- ik weerstond ze met de naam van de HEER – 

ze sloten mij in als een zwerm bijen 
maar doofden snel als een vuur van dorens 
– ik weerstond ze met de naam van de HEER. 

Jullie sloegen mij en ik viel, 
maar de HEER heeft geholpen. 

De HEER is mijn sterkte, mijn lied, 
Hij gaf mij de overwinning. 
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Hoor, gejubel om de overwinning 
in de tenten van de rechtvaardigen: 
de rechterhand van de HEER doet machtige daden, 

de rechterhand van de HEER verheft mij, 
de rechterhand van de HEER doet machtige daden. 

Ik zal niet sterven, maar leven 
en de daden van de HEER verhalen: 

de HEER heeft mij gestraft, 
maar mij niet prijsgegeven aan de dood. 

Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, 
ik wil binnengaan om de HEER te loven. 

Dit is de poort die leidt naar de HEER, 
hier gaan de rechtvaardigen binnen. 

Ik wil U loven omdat U antwoordde 
en mij de overwinning gaf. 

De steen die de bouwers afkeurden 
is een hoeksteen geworden. 

Dit is het werk van de HEER, 
een wonder in onze ogen. 

Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, 
laten wij juichen en ons verheugen. 

HEER, geef ons de overwinning, 
HEER, geef ons voorspoed. 

Gezegend wie komt met de naam van de HEER. 
Wij zegenen U vanuit het huis van de HEER. 

De HEER is God, Hij heeft ons licht gebracht. 
Vier feest en ga met groene twijgen 
tot aan de horens van het altaar. 

U bent mijn God, U zal ik loven, 
hoog zal ik U prijzen, mijn God. 

Loof de HEER, want Hij is goed, 
eeuwig duurt zijn trouw. 
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V Opgestane Heer, 
die de twijfelende Thomas 
in vriendschap tegemoet bent gekomen 
en hem bevrijd hebt van ongeloof – 
wij vragen U: 
genees ons van alle twijfel 
die niet tot nieuw inzicht leidt, 
van elk ongeloof dat ons verlamt 
of op een dwaalweg brengt, 
zodat wij U erkennen als Heer. 
Zo bidden wij samen: 

Allen Kyrie eleison 

V Opgestane Heer, 
die aan uw leerlingen verschenen bent 
aan de oever van het meer – 
wij vragen U: 
verschijn ook aan ons 
en aan allen die geroepen zijn 
zich in te zetten voor uw Koninkrijk. 
Dat wij ons niet laten verlammen 
door teleurstellingen  
en mislukkingen, 
maar doorgaan met wat U ons hebt opgedragen, 
wetend dat ons werk niet tevergeefs zal zijn, 
omdat U de Levende bent, 
aan wie gegeven is alle macht 
in de hemel en op de aarde.  
Zo bidden wij samen: 

Allen Kyrie eleison 
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V Opgestane Heer,  
die zich na uw verrijzenis 
niet hebt laten tegenhouden 
door gesloten deuren 
en die de verschrikte leerlingen 
vrede hebt gewenst – 
wij vragen U: 
dring ook door 
tot het binnenste van ons hart 
en zegen 
alle gewonde en duistere plekken in ons bestaan 
met uw vrede, 
zodat wij ook deel mogen hebben 
aan uw verrijzenis. 
Zo bidden wij samen: 

 

V Opgestane Heer, 
die na uw verrijzenis 
herkend werd aan uw stem, 
aan het breken van het brood 
en aan uw wonden – 
wij vragen U: 
laten ook wij U mogen herkennen 
in uw Woord, 
in het delen met elkaar 
en in de wonden van de lijdende mensen, 
dichtbij en verweg, 
zodat ook anderen mogen ervaren  
wat Pasen betekent. 
Zo bidden wij samen: 

Allen Kyrie eleison 

5 

Allen Eer zij de heerlijkheid Gods: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Zo was het in den beginne, 
zo zij het thans en voor immer; 
tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

LEZING 

LIED 

VOORBEDEN  

V Heer God, in deze paastijd vieren wij  
zeven weken lang 
dat Jezus geen historische figuur is 
die lang geleden geleefd heeft, 
maar de levende Heer, 
die hier en nu aanwezig wil zijn 
in onze geschiedenis, 
in ons leven. 
Wij danken U 
voor de getuigenissen  
van zijn verschijning aan de apostelen  
die ons zijn overgeleverd. 
En wij bidden U 
dat ze ons zullen helpen 
te geloven dat Hij leeft  
en met ons is 
alle dagen van ons leven. 
Zo bidden wij samen: 

 


