
Gebedsblaadje 38 van 5 april tot 11 april 2021  

Beste mensen, 

We zijn aan de paastijd van 50 dagen begonnen, op weg naar Pinksteren. In die 

eerste dagen na de verrijzenis van Jezus waren de leerlingen bang voor wat komen 

zou, maar stilaan beseften zij dat ze niets te vrezen hadden, integendeel. Met de 

hulp van de Heilige Geest trokken zij er stilaan op uit om de blijde boodschap te 

verkondigen tot over heel de wereld, tot op vandaag. Doen jullie mee? 

Een fijne 50-dagentijd toegewenst. 

 

Maandag 5 april 

We lezen uit Mt. 28,8-15 

In die tijd gingen de vrouwen terstond weg van het graf met vrees en grote vreugde, 

en zij haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus 

kwam hen tegemoet en zeide: “Weest gegroet.” Zij traden op Hem toe, omklemden 

zijn voeten en aanbaden Hem. Toen sprak Jezus tot hen: “Weest niet bevreesd. 

Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen, dat zij naar Galilea moeten gaan 

en daar zullen zij Mij zien.” Terwijl de vrouwen nog onderweg waren, gingen enkelen 

van de bewakers naar de stad en berichtten aan de hogepriesters alles wat er was 

voorgevallen. Dezen hielden een bijeenkomst met de oudsten en, na overleg, gaven 

ze aan de soldaten een flinke som geld met de opdracht: “Zegt maar: Zijn leerlingen 

zijn Hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen. En mocht dit soms de 

landvoogd ter ore komen, dan zullen wij hem wel kalmeren en er voor zorgen dat gij 

geen last krijgt.” Zij namen het geld aan en deden zoals hun voorgezegd was. 

Dit verhaal is onder de Joden verder verteld tot op de dag van vandaag. 

Psalm 16 

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht. Alleluia. 
Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht; Gij zijt mijn Heer, ik erken het, 
ik vind geen geluk buiten U. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker, 
Hij heeft mijn lot in zijn hand. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft, Hij spreekt 
ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer, ik val niet, 
want Hij staat naast mij. Daarom ben ik vrolijk en blij van geest, daarom kan ik rustig 
gaan slapen. Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,Gij levert uw dienaar niet uit 
aan het graf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden 
bij U, bestendig geluk aan uw zijde. 
 
Gebed 

God, op deze tweede paasdag beseffen wij nog maar amper dat Uw Zoon is 

verrezen. Wij zijn blij dat Hij ons voorgaat in ons leven, naar ons Gallilea. Laat het 

licht van Pasen schijnen in ons leven, elke dag opnieuw. Amen.  

Onze Vader en Weesgegroet 



Dinsdag 6 april 

We lezen uit Johannes, 20, 11-18 

In die tijd stond Maria buiten bij het graf te schreien. En al schreiend boog zij zich 
naar het graf toe en zag op de plaats waar Jezus’ lichaam gelegen had, twee in het 
wit geklede engelen zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde. 
Zij spraken haar aan “Vrouw waarom schreit ge?” Zij antwoordde: “Zij hebben mijn 
Heer weggenomen en ik weet niet waar zij Hem hebben neergelegd.” Toen zij dit 
gezegd had, keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het 
Jezus was. Jezus zei tot haar: “Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge?” In de 
mening dat het de tuinman was vroeg zij: “Heer, mocht gij Hem hebben weggebracht, 
zeg mij dan waar ge Hem hebt neergelegd, zodat ik Hem kan weghalen.” Daarop zei 
Jezus haar: “Maria!” Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws:  
“Rabboeni!” wat leraar betekent. Toen sprak Jezus: “Houd Mij niet vast, want Ik ben 
nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: 
Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.” Maria 
Magdalena ging aan de leerlingen berichten, dat zij de Heer gezien had, en wat Hij 
haar gezegd had. 
 

Psalm 33 

De aarde is vol van de mildheid des Heren. Alleluia. 
Oprecht is het woord van de Heer en al wat Hij doet is betrouwbaar. 
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, de aarde is vol van zijn mildheid. 
God is het die zijn dienaars bewaakt, hen die op zijn gunst vertrouwen. 
Dat Hij hen redden zal van de dood, bij hongersnood hen zal voeden. 
Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, is Hij ons een schild en een helper. 
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen. 
 
Bezinning 
 
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij, zingen we in het lied voor Pasen. 
Nu de Heer Verrezen is, is onze nacht geopend en de zon is doorgebroken. 
In ons leven zijn er soms periodes van duisternis. Laten wij dan de zon voldoende 
schijnen? Laten wij de Heer ons leven verlichten? 
Het Paaslicht schijnt voor ieder van ons. Maria Magdalena ging aan de leerlingen 
berichten wat zij had gezien en wat de Heer haar had gezegd! Laten ook wij als echt 
paasmensen onze buren, onze familie en vrienden gaan vertellen wat wij hebben 
gezien en gehoord. De Heer leeft, midden onder ons en Hij verandert de wereld elke 
dag opnieuw! 
 
Gebed 
 
Goede God, 
Maak van ons boodschappers van uw Paasvreugde. Laat de boodschap van vrede 
stralen in ons hart, maar ook werkzaam zijn in de wereld, ons gezin, onze familie, 
onze buurt. Maak dat wij de handen uit de mouwen steken om als echte 
paasmensen te bouwen aan uw Rijk hier op aarde, door Christus onze Heer. Amen. 
 
Onze Vader en Weesgegroet 
 



Woensdag 7 april 
 
We lezen uit Lucas 24,13-35 
 
Op de eerste dag der week waren er twee leerlingen van Jezus op weg naar een 
dorp dat Emmaüs heette en dat zestig stadiën van Jeruzalem lag. Zij spraken met 
elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl zij zo aan het praten waren 
en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en Hij liep met hen mee. 
Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen. Hij vroeg hun: “Wat is dat voor 
een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?” Met een bedrukt gezicht bleven ze 
staan. Een van hen, die Kléopas heette, nam het woord en sprak tot Hem: “Zijt Gij 
dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer dagen 
gebeurd is?” Hij vroeg hun: “Wat dan?” Ze antwoordden Hem: “Dat met Jezus de 
Nazarener, een man die profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God 
en van heel het volk; hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben 
overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen en hoe zij Hem aan het kruis 
hebben geslagen. En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging 
verlossen! Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. 
Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht; ze waren in 
de vroegte naar het graf geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden en ze 
kwamen zeggen dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad, die 
verklaarden dat Hij weer leefde. Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf 
gegaan en zij bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen ze 
niet.” Nu sprak Hij tot hen: “O, onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof 
aan alles wat de profeten gezegd hebben! Moest de Messias dat alles niet lijden 
om in zijn glorie binnen te gaan?” Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de 
profeten wat in al de Schriften op Hem betrekking had. Zo kwamen ze bij het dorp 
waar ze heen gingen, maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem 
aan: “Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.” Toen ging Hij 
binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood, sprak de 
zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden 
Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: “Brandde ons 
hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?” 
Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden ze de elf 
met de mensen van hun groep bijeen. Dezen verklaarden: “De Heer is werkelijk 
verrezen, Hij is aan Simon verschenen.” En zij van hun kant vertelden wat er 
onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het 
brood.  
 
Psalm 105 
Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam, verkondigt de volken zijn daden. 
Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,verhaalt al zijn wondere werken. 
Gaat groot op de heilige Naam van de Heer, verheugt u, gij die Hem aanhangt. 
Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm, blijft altijd zijn Aanschijn zoeken. 
Gij, kroost van zijn dienaar Abraham, gij zonen van Jakob, zijn welbeminde. 
De Heer, Hij is onze enige God, wat Hij beslist geldt voor heel de aarde. 
Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht, wat Hij beloofd heeft voor duizend 
geslachten.De bond die Hij vroeger met Abraham sloot, de eed die Hij Isaäk eens 
heeft gezworen. 
 
God, net als de Emmaüsgangers willen wij in uw voetspoor treden en in gebed 
uw boodschap van vreugde verder dragen: Onze Vader en Weesgegroet 



Donderdag 8 april 
 
We lezen uit Lucas 24, 35-53 
 
In die tijd vertelden de leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe Jezus door 
hen herkend werd aan het breken van het brood. Terwijl ze daarover spraken stond 
Hijzelf plotseling in hun midden en zei “Vrede zij u.” In hun verbijstering en schrik 
meenden ze een geest te zien. Maar Hij sprak tot hen: “Waarom zijt ge ontsteld 
en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het 
zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen zoals ge ziet dat Ik 
heb.” En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten. Toen ze 
het van vreugde en verbazing niet konden geloven zei Hij tot hen: “Hebt ge hier iets 
te eten?” Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor 
hun ogen op. Hij sprak tot hen: “Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak toen Ik nog 
bij u was: Alles moet vervuld worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van 
Mozes, in de profeten en in de psalmen.” Toen maakte Hij hun geest toegankelijk 
voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: “Zó spreken de Schriften over het 
lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde 
dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der 
zonden in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. 
Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; blijft dus in de stad totdat gij uit 
den hoge met kracht zult zijn toegerust.” Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanië; 
Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende verwijderde 
Hij zich van hen en Hij werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden Hem en keerden 
met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Zij hielden zich voortdurend op in de 
tempel en zij verheerlijkten God. 
 

Psalm 8 

Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde! 
Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet, ‘t mensenkind, dat Gij zo voor 
hem zorgt? Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, 
hem omkleed met schoonheid en met pracht; heel uw schepping aan hem 
onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd. Runderen en schapen overal, 
ook de wilde dieren op de velden; vogels in de lucht en vissen in de zee, 
al wat wemelt in de oceanen. 
 
Bezinning 
 
Waarom zijt gij verrast? Ik ben werkelijk verrezen. 
Zie je niet, ik ga met je mee …Op je tocht op reis 
Doorheen bergen en dalen… Waarom ben jij verrast? 
Ik draag je op adelaarsvleugels 
Ik hou van jou elke dag op nieuw 
Ik ben die ben… ik blijf in je leven… altijd… eeuwig… God. 
 
Gebed 
 
Jij die bent, ik zal er zijn voor U… Naam die zin is van ons leven. Wees nabij, wordt 
zichtbaar, hier en nu… groei in ons en kom in ons tot leven… 
 
Onze Vader en Weesgegroet 



Vrijdag 9 april 
 
We lezen uit Johannes 21, 1-14 
 
In die tijd verscheen Jezus opnieuw aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. 
De verschijning verliep als volgt: Er waren bijeen: Simon Petrus, Tomas die ook 
Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en 
nog twee van zijn leerlingen, Simon Petrus zei tot hen: “Ik ga vissen.” 
Zij antwoordden: “Dan gaan wij mee.” Zij gingen dus op weg en klommen in de boot 
maar ze vingen die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te worden 
stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. 
Jezus sprak hen aan: “Vrienden, hebben jullie soms wat vis?”“Neen,” 
zeiden ze. Toen beval Hij hun: “Werpt het net uit, rechts van de boot, daar zult ge iets 
vangen.” Nadat ze dit gedaan hadden,waren ze niet meer bij machte het net op te 
halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus 
veel hield tot Petrus: “Het is de Heer!” Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer 
was, trok hij zijn bovenkleed aan – want hij droeg slechts een onderkleed – 
en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren 
niet ver uit de kust, slechts ongeveer tweehonderd el, en sleepten het net met de 
vissen achter zich aan. Toen zij aan land waren gestapt, zagen zij dat er een 
houtskoolvuur was aangelegd met vis er op en brood. Jezus sprak tot hen: “Haalt wat 
van de vis, die gij juist gevangen hebt.” Simon Petrus ging weer aan boord en 
sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks 
en ofschoon het er zoveel waren scheurde het net niet. Jezus zei hun: “Komt 
ontbijten.”Wetend dat het de Heer was, durfde geen van de leerlingen Hem vragen: 
“Wie zijt Gij?” Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. 
Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds Hij uit de 
doden was opgestaan. 
 
Psalm 118 
 
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen!  
Herhaalt het, stammen van Israël: eindeloos is zijn erbarmen! Herhaalt het, dienaren 
van de Heer: eindeloos is zijn erbarmen! 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. Ach Heer, geef Gij ons uw heil, ach Heer, geef Gij ons voorspoed! 
Gezegend die komt met de Naam van de Heer: wij zegenen U uit het huis des Heren; 
de Heer is God, Hij verlicht ons. 
 
Bezinning 
 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Laat ons hem loven en danken 
verheugd dat wij leven. Diep in de nacht, heeft hij verlossing gebracht. Heeft hij ons 
licht aangegeven. 
Laten wij loven en danken en juichen en zingen. Christus die leeft en wij zien vele 
wonderlijke dingen. Alles wat leeft, alles wat ademt en zweeft… allen zullen God 
blijven eren! 
 
Gebed 
 
Bidden wij heel eenvoudig met Jezus woorden: Onze Vader… en tot Zijn moeder: 
Wees Gegroet… 



Zaterdag 10 april 
 
We lezen uit Matteüs 16,9-15 
 
Nadat Jezus in de vroege morgen van de eerste dag van de week verrezen was, 
verscheen Hij het eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven duivels had 
uitgedreven. Deze ging het vertellen aan hen, die zijn metgezellen waren geweest 
en nu rouwden en weenden. Maar toen die hoorden dat Hij leefde en door haar 
gezien was geloofden ze het niet. Daarna verscheen Hij in een andere gedaante 
aan twee van hen toen zij te voet op weg waren naar buiten. Nadat dezen 
teruggekeerd waren, vertelden ze het aan de overigen, maar zelfs zij werden niet 
geloofd. Later verscheen Hij aan de elf, terwijl zij aan tafel aanlagen. Hij maakte hun 
een verwijt van hun hardnekkig ongeloof, omdat zij geen geloof hadden geschonken 
aan degenen, die Hem gezien hadden, nadat Hij verrezen was. Daarop sprak Hij tot 
hen: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de 
schepping.” 
 
Psalm 118 
 
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. 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 Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht, 
de hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven maar blijven leven 
en alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, 
maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid, 
daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer, 
de vromen treden er binnen. Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord, 
dat Gij mij redding gebracht hebt. 
 
Bezinning 
 
Kleingelovigen… zegt Jezus soms tegen ons… Geloof je mij nu nog niet? 
Waarom moet ik het blijven herhalen dat ik verrezen ben? 
Zie je niet, ik maak alles nieuw. Jij bent geroepen om het paaslicht mee rond te 
dragen waar je ook komt… Ga in vrede en deel mijn liefde uit! 
 
Gebed 
 
Heer Jezus, 
uw verrijzenis is de uitdaging 
naar ons toe om verrezen te leven, 
als bekleed met de nieuwe mens:  
niet meer gekweld om de beste te zijn, 
om ambitie te koesteren, om succes te halen. 
enkel de vreugde om uw glimlach 
en de goesting om het vuur aan te steken 
dat de wereld kan verwarmen. 
Door Christus onze Heer. 
Amen. 
 
Onze Vader en Weesgroet…  
 



Zondag 11 april 
 
We lezen uit Johannes 20, 19-31 
 
In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der 
leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun 
midden staan en zei: “Vrede zij u”. Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn 
handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld toen zij de Heer zagen. Nogmaals 
zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” 
Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de heilige Geest. Wier zonden 
gij vergeeft, hun zijn ze vergeven, en wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet 
vergeven.” Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen 
toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: “Wij hebben de Heer gezien.” 
Maar hij antwoordde: “Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie, en mijn 
vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal 
ik het niet geloven.” Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis  bijeen, 
en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, 
ging in hun midden staan en zei:“Vrede zij u.” Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom 
hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde 
en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.” Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en 
mijn God!” Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? 
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.” In het bijzijn van zijn leerlingen 
heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan welke niet in dit boek zijn opgetekend, 
maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven, dat Jezus de Christus is, 
de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam. 
 
Gebed 
 
Levende Heer, Jezus Christus, wij hebben uw verrijzenis gevierd, de kern van ons 
christelijk geloof. Net als de eerste leerlingen kennen ook wij momenten van 
vertwijfeling en moedeloosheid waarop we niet meer zien hoe het verder moet, 
waarop we twijfelen of God wel bestaat. Net als uw leerlingen hebben ook wij het 
nodig om ‘aan den lijve’ te ondervinden dat Gij in ons leven aanwezig zijt. Doe 
daarom vandaag aan ons wat Gij destijds aan uw leerlingen hebt gedaan: kom 
binnen in ons midden, breek onze kring open, adem over ons, zodat Gods Geest ons 
hart nieuw maakt en wij verrijzenismensen worden. Amen. 
 
Bezinning 
 
Ik ben een mens, enthousiast en nuchter, vol geloof en ongeloof tegelijk. Ik stel 
lastige vragen, ik pieker over ‘wat er niet is’, over wat voorbij is en geen keer neemt… 
Mijn naam is Thomas.Ik laat me nooit zomaar meeslepen. Jezus boeide me en ik trok 
met Hem mee. Maar ineens is alles mislukt. Ik heb verkeerd gegokt en ik voel me in 
de kou staan.  
Ze zeggen wel dat Hij leeft… maar ik wil het eerst zien. Mijn naam is Thomas. Vaak 
sta ik er ontredderd bij. Ik zie een kind sterven, een jonge mens verongelukt… Ik 
hoor over mensen die gefolterd worden.  
Ik zie het verdriet van zoveel mensen… en uit de dood is nog niemand 
weergekeerd… Ik zie mensen verkommeren achter gesloten deuren en vensters, 
eenzaam op kleine kamertjes in een grote stad… Ik kan het niet verwerken.  
Ze zeggen wel dat Hij leeft… maar ik wil het eerst zien. Mijn naam is Thomas. Ik zie 
een Kerk van bange mensen, een kleine kudde, een handvol maar…  



Zo velen zijn teruggetreden, geruisloos, en zoveel kerken leeg… Hij heeft wel ooit 
gezegd: ‘Waar twee of meer in mijn naam bijeen zijn, daar leef Ik in hun midden… 
maar ik wil eerst zien! 
 
Bidden wij voor… 
 
-Bidden wij 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. Laten wij bidden…  
 
-Bidden wij 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. Laten wij bidden… 
 
 -Bidden wij 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. 
 
 
Gebed 
 
Heer Jezus, Gij zijt midden onder ons. Ook als wij, bange mensen, de deur van ons 
hart gesloten hielden zijt Gij ons toch nabij. Gij hebt ons uw vrede aangereikt in het 
breken van het brood. Geef ons de begeestering om die vrede ook uit te dragen in 
deze wereld, elke dag die Gij ons geeft. Amen. 
 
Onze Vader en Weesgegroet 
 
 
Een gezegende zondag toegewenst… 
 
 
 
 


