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Gebedsblaadje 37 van 28 maart tot 4april 2021 

 

Van Palmzondag tot Pasen. 

Biddend volgen wij de weg van Jezus. 

 
 

Goede vrienden, 

 

Op woensdag 17 februari, Aswoensdag, begonnen wij de veertigdagentijd. Op 

zondag 28 maart begint de Goede Week. In deze week volgen wij Jezus in zijn 

laatste dagen. Wij gedenken zijn lijden, dood en opstandig. Deze gebedsbundel 

wil een hulp zijn om de weg van Jezus biddend te gedenken. 

 

Wij willen jullie uitnodigen om thuis een groeihoek te maken. Met deze 

groeihoek heb je de mogelijkheid om de Goede Week een plaats te geven in je 

huis.  In de loop van de week kan je al een klein tafeltje vrij maken. Tijdens de 

Goede Week zal je op de belangrijkste dagen een voorwerp op dit tafeltje 

plaatsen. Wanneer en welk  voorwerp je  moet plaatsen  lees je bovenaan het 

blad van het gebedsblaadje van die dag. 

 

Vorig gebedsblaadje kon je lezen dat dit laatste gebedsblaadje zou zijn. Wij 

besloten om er toch nog mee voort te gaan tot er meer volk in de kerk mag 

komen meevieren. Lieve en Chris besloten om mee te gaan werken  aan deze 

gebedsblaadjes. We zijn  ze daarvoor heel dankbaar en wensen hen veel succes 

toe. 

 

Wij wensen jullie allen een gezegende Goede Week en een Zalig Paasfeest. 

 

 

Vrede en Alle Goeds!!! 
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Palmzondag  28 maart 2021 

Vandaag leggen wij een palm-of buxustakje op ons tafeltje. 

Mc 11, 1-10   Jes 50, 4-7  Mc 14,1-15,47 ‘Passieverhaal’ 

 
De koning van de vrede 

komt in de hoofdstad aan, 

de mensen zijn gezegend, 

Hij komt in Godes naam. 

Doet open nu de poorten, 

de koning moet er door, 

och Here, geef nu voorspoed, 

zo roepen zij in koor. 

 

Evangelie 11, 1-10 ‘Gezegend de Komende’ 
Toen zij Jeruzalem naderden in de richting van Betfage en Betanië op de Olijfberg, zond Hij twee 

van zijn leerlingen uit met de opdracht: ‘Gaat naar het dorp daar voor u, en bij uw binnenkomst is 

het eerste dat ge zult vinden een veulen dat vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten 

heeft; maakt dat los en brengt het hier. En als iemand u de aanmerking maakt: Wat doet ge daar? 

antwoordt dan: De Heer heeft het nodig, maar hij stuurt het spoedig weer hier terug.’ Zijn gingen 

weg en vonden een veulen vastgebonden aan een deur, buiten op straat. Ze maakten het los, maar 

sommige mensen die daar in de buurt stonden riepen hun toe: “Wat doet ge daar, om zo maar dat 

veulen los te maken?” Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd en de mensen lieten hen 

ongemoeid. Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels overheen en Hij ging er op 

zitten. Velen spreidden hun mantels op de weg uit, anderen groene takken die ze in het veld gekapt 

hadden. De mensen die Hem omstuwden, jubelden: “Hosanna; Gezegend de komende in de naam 

des Heren; Geprezen het komende koninkrijk van onze Vader David! Hosanna in den hoge!” Zo 

trok Hij Jeruzalem binnen, de tempel in. Nadat Hij er alles in ogenschouw had genomen, keerde 

Hij, omdat het al laat was, met de twaalf naar Betanië terug. 

 

Gebed 
God en Vader, in Jezus van Nazareth hebt Gij voorgoed een gezicht gekregen. Vandaag huldigen 

wij Hem als onze Koning.  Wij willen Hem dienen door ook ons te laten aanvuren door zijn Geest. 

Zo kunnen wij op onze beurt anderen begeesteren. Wil ons daartoe de kracht geven, God, vandaag, 

in de Goede Week die vóór ons ligt en alle dagen van ons leven. Amen. 
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Bezinning 

Zondagsdrukte op de wegen, mensen in bonte pakken om te sporten, om te niksen… Zalig, zo’n 

zondagmorgen in de lente. En toch gaan mensen op zo’n zondag met een palmtakje in de hand. Met 

dat stukje groen dragen zij gedachten mee, gedachten uit een ver verleden om nu nog van te leven: 

dat een lieve Zoon van God is terechtgekomen in mensenhanden, een speelbal werd tussen 

‘Hosanna’ en ‘Kruisig Hem’. Die mensen op een zondagmorgen met een palmtak in de hand, zijn 

dat niet vergeten. Zij weten zich een minuscule schakel op de lange weg van de mensheid, om 

doorheen alle pijn en alle tragedie, almaardoor te groeien naar die paaszondagmorgen, naar dat lege 

graf in een tuin, een eind voorbij Golgota. 

 

Wij bidden 
In verbondenheid met Jezus die tot op het kruis op God bleef vertrouwen, willen wij bidden. 

- Bidden we om troost en bemoediging aan alle mensen die een zwaar kruis hebben te dragen. Help 

ons het leed van onze naasten te verlichten en maak ons bereid mee te werken aan het wegnemen 

van de oorzaken van lijden dat niet nodig is. Laten wij even in stilte bidden… 

- Bidden we voor de mensen die ook nu nog worden gemarteld en gevangen genomen vanwege hun 

geloof of hun inzet voor mensen .Geef hen de kracht om vol te houden en maak ons moedig om 

voor hen op te komen. Laten wij even in stilte  bidden… 

- Bidden we voor leiders van Kerk en samenleving. Dat ze hun macht gebruiken in dienst van 

mensen, vooral in dienst van mensen die het moeilijk hebben, door welke omstandigheden ook. 

Laten wij even in stilte bidden… 

 

Bidden wij het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
 

Slotgebed 
“Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer!” Graag zou ik op dezelfde manier 

willen juichen, God, wanneer ik Jezus mag ontmoeten in de vriendschap en de zorg van 

medemensen. Maar meestal is mijn geloof daar veel te klein voor. Geef me daarom een nieuw hart 

dat al zijn hoop op U durft stellen en dat erop vertrouwt dat Gij mij ten diepste gelukkig kunt 

maken. Want alleen dan kan ook ik mijn leven geven voor anderen en hen in uw naam liefdevol 

nabij zijn. Amen. 

 

Zending en zegen 

Een palmtak is symbool van ons geloof. Herinnering aan Jezus die dienstbaar werd tot in de dood. 

Herinnering aan de onberekenbare mens die takken sneed om Hem toe te juichen en ’s 

anderendaags: “Kruisig Hem” riep. 

Christelijk geloven is, zoals een palmtak, gewijd, gezegend en naar huis gebracht… Want christen 

zijn is dienstbaar worden als de Heer, in grote en kleine dingen, en daarom gezegend worden door 

+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
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29 maart 2021  Maandag in de Goede Week 
Eerste lezing: Jes 42,1-7        Evangelie: Joh 12,1-11 

 

 
Maria zalft Jezus’voeten 

Bezinning 
Daarna wreef de vrouw Jezus' voeten in met de geurige olie. De Bijbel vermeldt speciaal dat het in 

een albasten flesje zat: een flesje met een lange hals die voor gebruik afgebroken moest worden. 

Zulke flesjes worden alleen gebruikt voor de duurdere parfums! Als iemand parfum kreeg 

toegediend als eerbetoon, gebeurde dat eigenlijk altijd op het hoofd. Dat de vrouw de voeten van 

Jezus zalfde in plaats van zijn hoofd, was een teken van nederigheid. 
Iedereen keek op, Simon ook. Een bekende zondares die Jezus' voeten kwam zalven en dat tijdens 

ZIJN etentje! Wat een schande voor hem, de gastheer, en wat een onsmakelijke vertoning. Jezus en 

een zondares: soort zoekt soort! Of WIST Jezus misschien niet wat voor soort vrouw ze was? Een 

profeet hoort zoiets toch te weten, dus wat voor een tweederangs soort profeet was Hij dan wel?  

Jezus reageerde heel anders. Zijn hart werd verwarmd door de intense liefde en dankbaarheid van 

de vrouw.(Bezinning gemaakt naar Matteüs 26 6-16 

Gebed 
Almachtige eeuwige God, als wij bezwijken dan is dat omdat wij zo weinig kunnen uit onszelf. Wij 

vragen dat wij weer op adem komen nu uw eengeboren Zoon voor ons het lijden is ingegaan: Jezus 

Christus, onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God door de 

eeuwen der eeuwen. Amen. 

Bijbelquote 
Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië, waar Lazarus woonde, die Hij uit de doden had 

opgewekt. Men gaf daar ter ere van Hem een maaltijd. Marta bediende en Lazarus was een van 

diegenen die met Hem aanlagen. Maria nu nam een pond nardusbalsem, echte en heel kostbare, 

zalfde daarmee Jezus’voeten en droogde ze met haar haren af. Het huis hing vol Balsemgeur. 

Daarop zei Judas Iskariot, een van zijn leerlingen, dezelfde die Hem zou overleveren. Waarom is 

die balsem niet voor 300 denaries verkocht en het geld aan de armen gegeven. Jezus echter zei: 

“Laat haar begaan. Zij heeft dit gebruik onderhouden vooruitlopend op de dag van mijn begrafenis. 

Joh 12, 1-5.7 

Wij bidden 
Heer, wees mensen die ziek zijn en lijden nabij met uw kracht en uw liefde. 

Laat ons even in stilte bidden. 

Heer, wees een licht en een leidsman voor heel uw volk dat zich op Pasen voorbereidt 

Laat ons even in stilte bidden. 

 

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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30 maart 2021  Dinsdag in de Goede Week 
Eerste lezing: Jes 49, 1-6     Evangelie: Joh 13,21-33.36-38 

 
Een van u zal Mij overleveren 

Bezinning 
Eenmaal ze in de tuin van Gethsémané aankwamen zei Jezus tegen Petrus, Jakobus en Johannes dat 

Zijn ziel zeer bedroefd was en vroeg Hij hun om te waken en te bidden. Jezus ging alleen verder om 

met Zijn Vader te bidden. Tijdens dit gebed vroeg Jezus de Vader of deze beker aan Hem voorbij 

kon gaan. Hij besefte dat niet veel later de hele toorn van God voor de zonden van degenen die 

gered zijn ,over Hem zou komen. Ook al wist Hij dat deze dingen kortelings zouden gebeuren, toch 

was Hij niet uit naar Zijn eigen belangen,  maar naar de wil van de Vader. Hij bad dat Gods wil 

mocht gebeuren. Nadat Hij Zijn derde gebed eindigde, ging Hij terug naar Zijn discipelen en zei 

hun: “...het uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van 

zondaars” (Matt.26:45). Op dat moment kwam er een menigte, geleid door Judas, in de tuin. Judas 

benaderde Jezus en kuste Hem om Hem aan te duiden als degene die gearresteerd moest worden. 

De discipelen vluchtten en lieten Jezus in de steek ,terwijl Hij werd gearresteerd en meegenomen. T 

Gebed 
Almachtige God, nu wij het lijden en de kruisdood van de Heer gedenken, vragen wij: laat ons deze 

Goede Week zo beleven dat wij hierdoor vrijspraak verkrijgen. Door onze Heer Jezus Christus, uw 

Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der 

eeuwen. Amen. 

Bijbelquote 
Toen Jezus dit gezegd had, werd Hij ontroerd en verklaarde: “Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: “een 

van u zal Mij overleveren.” De leerlingen keken elkaar aan, in het onzekere wie Hij bedoelde. Een 

van de leerlingen, diegene die door Jezus bemind werd, lag dicht tegen Jezus aan. Simon gaf hem 

een teken en vroeg: “Wie bedoelt Hij?” Toen leunde deze tegen Jezus borst en zei tot Hem: ‘Heer, 

wie is het?’ Jezus antwoordde: ‘Hij is het aan wie ik het stuk brood zal geven dat ik ga indopen.’ Na 

het stuk brood te hebben ingedoopt, reikte Hij het toe aan Judas Iskariot. En toen hij dit had 

aangenomen voer de satan in hem. Jezus zei hem: ‘Wat gij te doen hebt, doe dat spoedig. 

Joh 13, 21-27 

Wij bidden 
Om de vruchten van Gods Geest voor paus Franciscus, voor onze bisschoppen en hun medewerkers. 

Laat ons even in stilte bidden. 

Om de vruchten van Gods Geest voor wie op bezoek gaan bij mensen zonder familie, voor mensen 

die zomaar goed zijn voor anderen. 

Laat ons even in stilte bidden. 

 

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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31 maart 2021                  Woensdag in de Goede Week 

Eerste lezing: Jes 50, 4-9a     Evangelie: Mt 26, 14-25 

 

 
Die met mij zijn hand in de schotel steekt, zal mij overleveren 

Bezinning: Het verraad van Jezus door Judas 
Echt rijk werd Judas er dus niet van. Eigenlijk verkoopt hij Jezus voor een prikje. De opbrengst is 

nog geen tiende deel van de waarde van de kostbare nardusbalsem van de vrouw in Betanië. Het 

karige bloedgeld zal hem ook zuur opbreken. Voor Matteüs bieden de zilverstukken de nodige 

achtergrond om te laten zien hoe de daad van Judas in het licht van de joodse Schriften geplaatst 

dient te worden. Judas vervult de Schriften. De dertig zilverstukken komen nog terug in het relaas 

van Matteüs over het einde van Judas (Mt 27,3-10). Hoe dan ook, een akkoord werd bereikt. Het is 

enkel nog wachten op het goede ogenblik om Jezus daadwerkelijk over te leveren. 

Gebed 
God, Uw wil is geschied, toen uw Zoon de kruisdood heeft ondergaan om uit ons leven de macht te 

bannen van het kwade. Verleen ons dat wij de genade van de verrijzenis verwerven. Door onze 

Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, 

door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Bijbelquote 
Hierop ging een van de twaalf, Judas Iskariot geheten, naar de hogepriester en zei: “Wat wilt ge mij 

geven als ik Hem u in handen speel?” Zij betaalden hem dertig zilverlingen uit. En van toen af 

zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem over te leveren. Mt 26, 14-16 

 

Wij bidden 
Heer, ook vandaag sterven mensen door geweld, lijden en verraad. Schenk uw Geest aan allen die 

voortdurend moeten leven met de dood voor ogen. Laat ons even in stilte bidden. 

Heer, ook vandaag hopen mensen op een betere toekomst. Schenk uw Geest aan allen die werken 

aan een rechtvaardige wereld. Laat ons even in stilte bidden. 

Heer, ook vandaag hunkeren mensen naar vriendschap en geluk. Schenk uw Geest nu wij ons leven 

aan uw liefde toevertrouwen. Laat ons even in stilte bidden. 

 

 

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Witte Donderdag 1 april 2021 

We leggen een boterham op onze tafel waaruit je een hart of een kruisje snijdt. 

(Deze boterham verwijst naar het Laatste avondmaal = instelling van de 

eucharistie) 

 

 
Jezus wast de voeten van zijn leerlingen 

Toen Jezus in zijn uur gekomen was 

om deze wereld te verlaten, 

heeft Hij ten einde toe ons liefgehad. 

De veelgeliefde zoon van God de Vader 

wordt een slaaf die onze voeten wast, 

wordt een slaaf die onze voeten wast. 

 

Evangelie: Joh 13, 1-15 
Het Paasfeest was op handen. Jezus die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te 

gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot 

het uiterste toe. Het avondmaal was begonnen. De duivel had reeds aan Judas Iskariot, de zoon van 

Simon, het plan ingegeven om Hem over te leveren. In het bewustzijn dat de Vader Hem dat alles in 

handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, stond Hij van tafel 

op, legde zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgorde zich daarmee. Daarop goot Hij 

water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee 

Hij omgord was af te drogen. Zo kwam Hij bij Simon Petrus die echter tot Hem zei: “Heer, wilt Gij 

mij de voeten wassen?” Jezus gaf hem ten antwoord: “Wat ik doe begrijpt ge nu nog niet, maar later 

zult gij het inzien.” Toen zei Petrus tot Hem: “ Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten 

wassen!” Jezus antwoordde hem: “ Als gij u niet door mij laat wassen, kunt gij mijn deelgenoot niet 

zijn. Daarop zei Simon Petrus tot Hem: “ Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen 

en hoofd.” Maar Jezus antwoordde: “Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen, 

hij is immers helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen.” Hij wist immers wie Hem zou 

overleveren. Daarom zei Hij: “Niet allen zijt gij rein.”  Toen hij dan hun voeten had gewassen, zijn 

bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan, sprak Hij tot hen: Begrijpt gij wat ik u 

gedaan heb? Gij spreekt mij aan als Leraar en Heer, en doet gij terecht, want dat ben ik. dat doet gij 

terecht, want dat ben ik. Maar als ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook 

gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals ik u 

gedaan heb. 
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Gebed 
God, uw Zoon Jezus zette de bestaande verhoudingen op hun kop: wie de voornaamste is moet er 

niet op staan om gediend te worden, maar moet zelf dienstbaar zijn aan de anderen. Leer ons, 

naar zijn voorbeeld, dienend in het leven te staan en elkaar nabij te zijn. Dat vragen wij U door 

Christus, onze Heer. Amen. 

 

Bezinning 
Dit feest wil gewoon zeggen hoe ongewoon de liefde is. Dat de meester zich buigt voor de knecht 

die zich met verbaasde ogen afvraagt: “Gebeurt dit echt? Zien mijn ogen werkelijk wat ze zien? Is 

dit de nieuwe orde?” De wereld op zijn kop. Liefde heeft geen troon en geen kroon, liefde staat 

gebogen. Met het hoofd naar het stof op onze voet, met de handen in het wasbekken, bereid om ze 

te leiden naar de voet van de ander. Bereid om de eigen handen vuil te maken aan mensen die met 

vuile voeten door het leven gaan. 

 

Wij bidden 
-Bidden we voor alle vluchtelingen in de wereld en in ons eigen land. Dat zij niet aan hun lot 

worden overgelaten. Laat hen ervaren, God, dat Gij ons aan elkaar hebt toevertrouwd. Geef dat zij 

gastvrijheid mogen ondervinden. Laten wij even in stilte bidden… 

-Bidden we voor allen die vrijwilligerswerk doen in Kerk en samenleving, mensen die met hart en 

handen hun talenten ten dienste stellen van anderen. Laat hun leven erdoor worden verrijkt. Geef 

dat hun zorg voor mensen uw aanwezigheid aan het licht mag brengen. Laten wij even in stilte 

bidden… 

-Bidden we op deze Witte Donderdag ook voor onze priesters. Dat zij bezield mogen blijven door 

het Woord van de Heer en dat mogen doorgeven aan allen als een hoopvolle Boodschap.  Laten wij 

even in stilte bidden. 

 

Slotgebed 
Ik heb mijn Zoon naar de wereld gezonden om jullie een voorbeeld te geven van tedere 

dienstbaarheid – zegt God. Als Hij het brood breekt en de beker ronddeelt als teken van zijn 

gegeven leven, dan is dat een uitnodiging om net hetzelfde te doen en je leven te geven in dienst 

van de vreugde en het geluk van anderen. Als Hij de voeten wast van zijn leerlingen, die zijn 

vrienden waren geworden, dan is dat een uitdaging om ook je handen vuil te maken en dienend lief 

te hebben. Wij vragen u God, sterk ons in deze opgave om Jezus te volgen ten einde toe. Amen. 

 

Bidden wij het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet. 

 

Stil gebed voor diegene die het wensen. 
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Goede Vrijdag 2 april 2021 

We leggen een (zelfgemaakt) kruisje, een paarse of zwarte doek, kaarsje, 

wierookstokje… 

 
Mijn God, mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten? 

 

Toen Jezus naar zijn Vader toe zou gaan, 

heeft Hij gebeden voor zijn vrienden. 

Vader, bad hij, bewaar hen in uw Naam, 

mogen zij allen één zijn in de liefde, 

dat zij doen wat ik hun heb gedaan, 

dat zij doen wat ik hun heb gedaan. 

 

Lezing uit de profeet Jesaja 52.13 – 53.9 
Zie mijn knecht zal slagen, hij zal oprijzen en hoog, zeer hoog verheven zijn. Er was een tijd dat 

velen ontzet over u stonden, - zijn verschijning was onmenselijk geschonden, en zijn uiterlijk had 

niets meer van een mensenkind.- maar eens zal hij vele volkeren doen opschrikken, dan sluiten 

koningen om hem hun mond, omdat zij zien wat hen niet is voorzegd, en iets opmerken waarvan ze 

nooit hebben gehoord. Wie heeft er geloofd in wat wij hebben gehoord, en aan wie is Jahwe’s arm 

getoond? Als een jonge plant schoot hij recht omhoog, en als een wortel die in dorre grond 

ontkiemt; zijn uiterlijk noch schoonheid waren het bekijken waard, hij was geen verschijning die 

bewondering wekt. Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte 

vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard 

beschouwd. Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam, en onze smarten die hij heeft 

gedragen; wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. 

Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonden gebroken; hij werd gestraft; ons 

bracht hij vrede, en dan zij zijn striemen is er voor ons genezing. Wij allen waren als schapen 

verloren gelopen, en ieder van ons was eigen wegen gegaan; maar op hem heeft Jahwe laten 

neerkomen de schuld van ons allen. Hij werd gefolterd en diep vernederd maar heeft zijn mond niet 

geopend. zoals een lam dat ter slachting geleid wordt. En, zoals een schaap dat stom is voor zijn 

scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend. Door een gewelddadig vonnis werd hij weggenomen; 

wie denk nog over zijn bestemming na? Toch is hij uit het land der levende weggerukt, geslagen om 

de weerspannigheid van mijn volk. Men gaf hem een graf bij de boosdoeners, en bij de rijken een 

laatste rustplaats, hoewel hij geen onrecht heeft begaan en er in zijn mond geen bedrog is geweest. 

 

Passieverhaal  joh 18-19.42 
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Gebed 
Heer, onze God, in Jezus Christus, de Gekruisigde, hebt Gij, eens en voorgoed, de wereld 

begenadigd en gered. Het kruis waaraan Hij stierf, is teken van ons heil geworden. Zegen en 

bescherm uw mensen. Moge wij in dit uur uw genade ontvangen en uw barmhartigheid 

ondervinden. Wij vragen U dit door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Bezinning 
In het bewuste uur van sterven 

is er duisternis en angst 

onweer, gevecht 

is er verwarring 

fundamentele verlatenheid 

in het bewuste uur van sterven 

is er warmte en verbondenheid 

is er liefde 

met alle dierbaren ver en dichtbij 

vroeger en nu 

in het bewuste uur van sterven 

is er licht en verlangen 

in het bewuste uur van sterven 

is overgave 

is vrede 

Wij bidden 
- Jezus indachtig willen wij bidden voor de jongeren die hun weg moeten zoeken in de overdaad 

van onze consumptiemaatschappij; die zich op zichzelf terugplooien omdat zij geen uitweg zien; die 

overhoop liggen met zichzelf, met hun ouders; die in de ban zijn van geweld of van verslaving. 

Laten wij even in stilte bidden.  

-Hem indachtig willen wij bidden voor ouders die gebukt gaan onder het leven, die lijden aan hun 

kinderen, voor gezinnen die ontwricht zijn, voor wie gescheiden zijn, zonder kans op herstel, 

voor wie het leven geen leven meer is, alleen maar pijn. Laten wij even in stilte bidden. 

 

Slotgebed 
Jezus, in het nieuwstenen graf van een vriend wordt Gij bijgezet. Drie nachten zult Gij zwijgen 

achter de gesloten muur, achter de ruisende bomen. Drie dagen lang zullen uw vijanden gelijk 

hebben en uw vrienden treuren en twijfelen. Dan staat Gij recht in de ochtend van de verrijzenis, 

in de morgen van een nieuwe tijd. Zie, zegt Gij, Ik leef en gij zult leven. Wij geloven U, Jezus, wij 

geloven in U. Gij zijt het Leven. Amen. 

 

Bidden wij het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet. 

 

Stil gebed voor diegene die het wensen. 
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Stille zaterdag 4 april 2021 
We leggen op ons tafeltje: een voorwerp, kaartje, tekst, woord.. dat jou stil maakt of een leeg 

doosje (dat doosje symboliseert de leegte die Jezus achterlaat.) kaarsje mag branden. 

 
Het gesloten graf van Jezus 

In de avonduren komen wij samen (of bidden wij thuis) in verbondenheid met de 

gemeenschap in de Paaswake 

 

Licht, ontloken aan het donker, 

Licht, gebroken uit de steen, 

Licht, waarachtig levensteken, 

werp uw waarheid om ons heen! 

 
Evangelie: Mc 16.1-8 
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salome, 

welriekende kruiden om Hem te gaan balsemen. Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de 

zon juist op was, gingen zij naar het graf. Ze zeiden tot elkaar: “Wie zal de steen voor ons van de 

ingang van het graf wegrollen?” Opkijkend bemerkten ze echter dat de steen weggerold was; en 

deze was heel groot. Binnengetreden in het graf zagen ze tot hun ontsteltenis aan de rechterkant een 

jonge man zitten in een wit gewaad. Maar Hij sprak tot haar: “Schrik niet. Gij zoekt Jezus de 

Nazarener, die gekruisigd is. Hij is verrezen. Hij is niet hier. Kijk dit is de plaats waar men Hem 

neergelegd had. Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen: Hij gaat u voor naar Galilea; daar 

zult ge Hem zien. De vrouwen gingen naar buiten en vluchtten weg van het graf; want schrik en 

ontsteltenis hadden hen overweldigd. En uit vrees zeiden ze er niemand iets van. 

 

Gebed 
Heer, spreek over ons het woord van de eerste scheppingsdag: ‘Er moet licht zijn’. Ontsteek in ons 

het licht en het vuur van Pasen: licht voor heel de wereld, nieuw licht voor hen die niet meer hopen, 

nieuw geloof voor ieder die zich neerlegt bij wat onmenselijk is, nieuwe liefde overal waar de 

aandacht voor elkaar verflauwt, nieuwe ogen voor al wie uitgekeken is op mens en wereld. Om licht 

bidden wij,  overal waar duisternis en dood het leven hebben aangevreten en zo uw schepping 

deden wankelen. Vervul ons met het Licht van de Messias, de nieuwe Mens Jezus. Amen. 

 

Bezinning 

Geen winter zonder lentezon 

geen nacht zonder dageraad 

Goede Vrijdag blijft niet duren 

geen steen te groot om weg te rollen 

wanhoop heeft niet het laatste woord 

als mensen opstaan 

het licht niet vrezen 

kiemkracht niet verstikken 

woorden spreken 
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opstandig teder 

geloven dat leven 

sterker is dan de dood 

dan gebeurt Pasen 

weer heel dichtbij. 

Kathleen Boedt 

Wij bidden 
- Pasen, als feest van Leven en Toekomst,  is pas geloofwaardig als wij – in navolging van de 

levende Heer – hier en nu mensen uit de put en uit het graf halen. Daarom zoekt de Heer van het 

leven mensen die de handen uit de mouwen durven steken. Laten wij daarvoor even in stilte bidden. 

- Bidden wij opdat wij de waarde en de betekenis zouden ontdekken van ons eigen leven. Dat ons 

leven de heilige grond is waarin de mogelijkheden verborgen liggen om Jezus’ verrijzeniswerk 

voort te zetten, om de aarde om te vormen tot een stukje hemel. Laten we daarvoor even in stilte  

bidden… 

- Bidden wij om een stukje Paasvreugde in elke dag van ons leven zodat wij niet twijfelen aan de 

kracht van het goede. Moge dit ons aanzetten tot de realisering van Jezus’ droom: het Godsrijk dat 

nu al doorbreekt over heel de aarde. Laten we daarvoor even in stilte  bidden… 

 

Slotgebed 
Met Pasen voel ik, sterker dan ooit, Heer, dat Gij mij roept om verbonden te zijn met U en met mijn 

medemensen. Pasen is liefde, door dik en dun, van U voor ons, én omgekeerd. Pasen doet een bron 

van hoop ontspringen en geeft aan het kruis van mensen een hart, uw hart, God, dat overloopt van 

liefde en tederheid. Laat mij zelf zo’n paasmens worden en aan de medemensen nieuwe hoop geven 

wanneer ze in hun hart gestorven zijn. Amen 

 

Bidden wij het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 

 
Zending en zegen 

Goede vrienden, Pasen, verrijzenis van de Heer, maar ook de opstanding van alle mensen van goede 

wil. Een zalig feest! Moge het licht van Pasen bij ons allen blijven. En vier met elkaar verder het 

feest van hoop en licht, van vreugde en opstanding, van nieuw leven en nieuw geloof. God zegene 

dit in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

Moge Pasen, het feest van vrede en bevrijding, van hoop en vreugde, een lichtpunt betekenen in 

deze tijd, die zoveel behoefte heeft aan warmte, aan vriendschap, aan vrede, aan solidariteit. Moge 

wij, met onze paasblijheid, daaraan een kleine bijdrage leveren. 

Zalig Paasfeest 
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Verrijzeniszondag 4 april 2021 

We leggen op ons tafeltje witte doeken, die achterbleven in het graf en die 

zeggen dat Jezus niet langer dood, maar verrezen is, gewone eieren of 

paaseieren. We ontsteken een kaarsje, licht van de Verrezen Heer. 

 
Christus is verrezen 

Christus is verrezen. 

Naar ’t water van het leven 

gaat uit, uw Herder tegemoet, 

ziet en smaakt zijn overvloed. Alleluia 

Christus is verrezen, alleluia, alleluia. 

 
Evangelie: Joh 20.1-9 
Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, 

naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald. 

IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. `Ze hebben de Heer 

uit het graf gehaald’, zei ze. `Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!’ 

Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. IJlings liepen de twee er samen 

naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan. 

Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen. 

Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de 

doeken er nog lagen, maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: 

hij was opgerold en lag helemaal apart. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het 

graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof. Ze wisten toen nog niet wat de 

Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan. 

 

Gebed 
Liefdevolle God, wij bidden om het licht van Pasen: licht voor heel de wereld, nieuw licht voor hen 

die niet meer hopen, nieuw geloof voor ieder die zich neerlegt bij wat onmenselijk is, nieuwe liefde 

overal waar de aandacht voor elkaar verflauwt, nieuwe ogen voor al wie uitgekeken is op mens en 

wereld. Om licht, bidden wij, overal waar duisternis en dood het leven hebben aangevreten en zo de 

schepping Gods doen wankelen. Om het licht van de Messias, de nieuwe Mens, bidden wij, dat Hij 

moge opstaan in elk van ons. Amen. 

 

 

 



 

14 
 

Bezinning 
Blijf niet staan bij het graf van herinnering want het is leeg, maar ga kijken, horen en voelen 

hoe Hij verder leeft in mensen. 

Kijk in de ogen van mensen die tijd en inzet vrijmaken voor de mens die ze ontmoeten en je zal 

Hem zien. 

Luister naar de woorden die deze mensen spreken en zelf ook beleven en je zal Hem horen. 

Voel de levenskracht die ze voor hun levensopdracht uit zijn doen en laten halen en je zal Hem 

voelen. 

Kijk, luister en voel en je zal merken HIJ LEEFT !  Antoon Vandeputte 

 

Wij bidden 
-Bidden wij opdat wij de waarde en de betekenis zouden ontdekken van ons eigen leven. Dat ons 

leven de heilige grond is waarin de mogelijkheden verborgen liggen om Jezus’ verrijzeniswerk 

voort te zetten, om de aarde om te vormen tot een stukje hemel. Laten wij even in stilte  bidden… 

-Bidden wij voor de zovele mensen die zich belangeloos inzetten om mensen in nood en zonder 

uitzicht nabij te zijn. Geef hun de moed en de vindingrijkheid om de zware, drukkende stenen uit 

hun leven weg te rollen. Laten wij even in stilte bidden… 

-Bidden wij om een stukje paasvreugde in elke dag van ons leven, zodat wij niet twijfelen aan de 

kracht van het goede. Moge dit ons aanzetten tot de realisering van Jezus’ droom: het Godsrijk dat 

nu al doorbreekt over heel de aarde. Laten wij even in stilte  bidden… 

 

Slotgebed 
Heer, onze God, doe uw verrijzenis in ons geboren worden, zodat ook wij – over alle aarzelingen 

heen – U kunnen volgen naar Galilea om er te getuigen: wij hebben de Heer gezien. Hij is waarlijk 

verrezen en aan ons verschenen. Amen. 

 

Bidden wij het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 

 
Zending en zegen 
Pasen is lente, zon en levensvreugde, een blije dag om te vieren. Het leven begint altijd opnieuw. 

De dood heeft niet het laatste woord. Vandaag schuift God de steen opzij die ons belet om echt te 

leven. In Jezus overwint het leven. God noemt ons bij onze naam en geeft elke mens een nieuwe 

toekomst, en zegent ons in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

Laat ons heengaan in vrede Alleluia, Alleluia 

Wij danken God Alleluia, Alleluia 

 

 

Zalig Pasen!!! 
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