
Je vindt op verschillende plaatsen de link naar Youtube voor de 

Taizéliedjes die we voorzien hadden op de vooravond van deze                

2e Paaszondag. Dus laat ons toch vanop afstand samen bidden… 

 

2e PAASZONDAG 

 

Kruisteken 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

Heer, open mijn hart voor uw Geest die troost en sterkt.  

Geef mij een woord van hoop en vrede. 

 

Openingslied: Benissez le Seigneur 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4OBrbiU3pE 

 

 
 

Psalm 118 met tussendoor El Senyor / In de Heer 

https://www.youtube.com/watch?v=P3H3V6319z4 

 

 
 

Psalm 118 

Herhaalt het, stammen van Israël: 
eindeloos is zijn erbarmen! 
Herhaalt het, zonen van Aaron: 
eindeloos is zijn erbarmen! 
Herhaalt het, dienaren van de Heer: 
eindeloos is zijn erbarmen! 
 Zij stootten mij weg en sloegen mij nee, 
 maar Hij heeft mij ondersteund. 
 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. 
De steen die de bouwers hebben versmaad, 
die is tot hoeksteen geworden. 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4OBrbiU3pE
https://www.youtube.com/watch?v=P3H3V6319z4


      Eer aan de Vader en de Zoon 
      en de Heilige Geest, 
      zoals het was in het begin en nu en altijd, 
      tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Alleluia: Alleluia 11 van Taizé  

https://www.youtube.com/watch?v=zu0Jh4W-SRI 
 

 
 

Vers voor het evangelie: 

Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge, zegt de Heer 

 

Alleluia: Alleluia 11 van Taizé  

 

Evangelie (Joh. 20, 19-31) 

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 
 

 

19  Op de avond van die eerste dag van de week  

waren de leerlingen bij elkaar.  

Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden,  

kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei:  

`Vrede!'  
20

  Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.  

Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.  
21

 `Vrede', zei Jezus nogmaals.  

`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.'  

22
  Na deze woorden ademde Hij over hen.  

`Ontvang de heilige Geest', zei Hij.  
23

  `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;  

als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.' 
24  Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,  

was er niet bij toen Jezus kwam.  
25

  De andere leerlingen vertelden hem: `We hebben de Heer gezien.'  

Maar hij zei:  

`Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin;  

ik wil ze met mijn vingers voelen.  

Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen.  

Anders geloof ik niet.' 
26

  Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen,  

en nu was Tomas erbij.  

Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus.  

Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!'  
27

  Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas:  

`Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar met je vinger.  

En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen.  

Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.'  
28

  Hierop zei Tomas: `Mijn Heer! Mijn God!'  
29

  Jezus zei: `Omdat je Me gezien hebt geloof je?  

Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.' 
30  Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen 

verricht,  

die niet in dit boek zijn neergeschreven.  
31

 Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven  

opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God,  

en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.  

KBS Willibrord 1995 

 

Alleluia: Alleluia 11 van Taizé  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zu0Jh4W-SRI


Bezinning 

Reeds kort na Jezus’ dood en verrijzenis kwamen zijn leerlingen samen, 

bang en moe. Er is niets te ervaren van euforisch geloof in de verrijzenis. 

 

Ook voor ons – in coronacrisis, met zoveel sterftes per dag – is er niet echt een 

euforisch gevoel na Pasen. We durven precies toch niet al te luid ‘alleluia’ zingen 

en de vreugde van Pasen is dit jaar echt wel minder. 

 

Voor de leerlingen die bedroefd bijeen zitten is er veel verwarring. ‘Is dit het 

nu?’ En dan is daar plots Jezus: 

Geen verwijten in de trant van ‘kleingelovigen’, 

maar begrip voor hun toestand en bemoediging: ‘Vrede’. 

Blijkbaar geen enkel aarzeling meer bij de leerlingen. 

Ineens zijn ze vol enthousiasme. 

Maar Thomas was er niet bij en hij is een nuchter man: 

‘Ik geloof niet meer in sprookjes. 

Vertellen jullie maar wat jullie willen, eerst zien en dan pas geloven!’ 

Ook voor Thomas’ standpunt heeft Jezus begrip en Hij zegt liefdevol: 

‘Thomas, leg je hand maar in mijn wonden, voel maar. Ik ben het echt.’ 

En Thomas was blijkbaar niet de enige die zo reageerde,  

want in het evangelie staat dat Jezus daarna nog vele tekenen deed 

opdat de mensen zouden geloven dat Hij de Messias was, de Zoon van God. 

Wellicht reageren ook wij vaak zoals Thomas en heel wat andere leerlingen. 

 

Vragen wij ons soms af of Hij nu, in 2020, wel écht verrezen is? We zouden 

Hem ook wel willen zien en zekerheid hebben dat Hij met ons is. 

Laat ons in de stille tijd een blik op een kruis werpen. Onze God is ook een God 

die het lijden en miserie heeft doorstaan. Hoe kan Hij anders dan nu met ons 

begaan zijn.  

 

Maar we zouden willen dat onze dagelijkse realiteit anders was. De tijd van vóór 

corona. Dat onze God dit ongedaan maakt. We hebben last om alles te 

aanvaarden en te verwerken. We willen dit niet. En toch is het zo. God zij dank is 

God er ook nog! 

Laat ons het even stil maken en ons in Zijn aanwezigheid plaatsen. Want ook tot 

ons zegt Hij nu ‘Vrede’. Kunnen wij ons overgeven aan Zijn vrede? 

 

STILTE 

 

 

Na de stilte: O Christe Domine Jesu 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_wQQJFQ8sU 

 

 
 

 

Bij de voorbede: Dieu ne peut 

https://www.youtube.com/watch?v=8NcLFcvG19Y 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_wQQJFQ8sU
https://www.youtube.com/watch?v=8NcLFcvG19Y


-Bidden we voor nuchtere en kritische mensen. 

Dat zij ons verhinderen om al te snel te juichen en ons eraan herinneren 

dat, indien de Blijde Boodschap van de Heer werkelijkheid wil worden in deze 

wereld, wij onze handen uit de mouwen moeten steken en onze handen 

moeten uitsteken naar de gewonde en gekwetste mensen om ons heen. 

Laten wij zingend bidden…  Dieu ne peut… 

 

-Bidden we voor de van optimisten-van-nature, 

die dwars door alle duisternis heen, de horizon zien oplichten met het licht van 

een nieuwe dag. Dat zij ons verhinderen zo geobsedeerd te worden door het 

lijden en het onrecht, dat we onze ogen ervoor sluiten omdat we er wanhopig 

van worden. 

Moge zij niet vluchten in dromen, maar hun optimisme blijven hooghouden 

als een lichtje in de duisternis. 

Laten wij zingend bidden…  Dieu ne peut… 

 

-Bidden we voor de leiders van Kerken en volkeren. 

Dat zij de velen die aan hun verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd 

mogen leiden op een weg naar vrede en welzijn. 

Laten wij zingend bidden…  Dieu ne peut… 

 

-Bidden we voor allen die te lijden hebben onder corona. Voor de zieken, voor 

hen die de zieken bijstaan, voor hen die vanop afstand meeleven en voor de 

overledenen en de droefheid die hun naasten ervaren. 

Dat voor hen allen nieuw leven en verrijzenis mag aanbreken. 

Laten wij zingend bidden…  Dieu ne peut… 

 

-Bidden we voor onszelf. 

Dat er in ons een gezond evenwicht mag groeien tussen kritisch denken en 

gelovig vertrouwen, zodat we geloofwaardige getuigen kunnen zijn van de 

Verrezen Heer. 

Laten wij zingend bidden…  Dieu ne peut…       naar Leon De Jong o.p 

. 

 

 

Onze Vader 

 

Slotgebed 

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 

 

Zegen 

De Heer schenke ons zijn zegen,  

Hij beware ons voor onheil  

en geleide ons tot eeuwig leven. 

Amen. 

 

Slotlied: Jubilate Coeli 

https://www.youtube.com/watch?v=FK20qvW679Y 

 

 
 

Dank u voor het meebidden! – Uw zusters Clarissen van Sint-Truiden 

https://www.youtube.com/watch?v=FK20qvW679Y

