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Opening  
Welkom allemaal in deze stilteviering.  
We zijn hier samengekomen om ons geloof in de verrezen 
Christus met elkaar te delen.  
Hij moedigt ons aan om over onze aarzelingen heen te 
stappen en in liefde en barmhartigheid met elkaar te delen, 
zodat niemand gebrek lijdt. Openen wij ons hart zodat wij zijn 
levende aanwezigheid herkennen in ons midden. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen 
 
Daar staat hij, Thomas, gebroken, ontredderd, eenzaam, 
zonder antwoord. Hij staat daar als iemand bij de dood van 
een kind, uitzichtloos en verslagen, met ogen die nergens naar 
kijken. 
Ze moeten hem niets meer wijsmaken. Met eigen ogen heeft 
hij zijn vriend zien hangen aan het kruis, dood. 
Dat beeld kan hij niet meer van zich afzetten. Het achtervolgt 
hem, hij droomt ervan, schrikt ervan wakker. Het zal je 
overkomen, je zult je vriend, je hoop, je alles zien wegbloeden. 
De zon is zwart voor hem geworden, hij heeft het koud 
gekregen midden in de zomer. 
Uit de dood is nog nooit iemand teruggekomen. 
Verlaten loopt hij rond in Getsemane. Hij zoekt hem bij het 
meer. Hij gaat de plaatsen na waar ze samen zijn geweest. Hij 
wil hem terug, maar hij weet het, 
hij is dood. 
En dan komt hij thuis bij de anderen. Ze zeggen, Thomas 
jongen toch, hij is hier geweest, hij leeft. 
Je moet me niets meer wijsmaken, roept hij ontredderd, 
IK WIL HEM ZIEN!!! 
 
Bidden we samen: 
God, die mensen ooit bewogen hebt om in de geest van Jezus 
één gemeenschap te worden, voeg ons ook daartoe aaneen, 
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verheugd dat wij in elkanders ogen Uw vrede mogen 
ontmoeten. 
Maak Jezus' droom waar in ons midden, dat wij liefde en leven 
van harte met elkaar willen delen met velen, één hemel op 
aarde. Amen. 
 
Muziek: Franceschini – Sonate in D majeur - Grave 
 
Intenties  
Wij denken aan onze overledenen. Wij denken aan allen van 
wie we afscheid moesten nemen en die we nog altijd missen. 
Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons geloof 
dat we over de dood heen in liefde met elkaar verbonden 
blijven. 
 
Korte stilte 
 
Zang: Zingen we samen: ‘Christus die verrezen is’,  
GvL 411, blz. 415 
 
Evangelie  
Vandaag lezen wij in het evangelie over Thomas.  
Door de verrezen Heer zelf over al zijn ongeloof en angsten 
heen getild, belijdt de apostel Thomas zijn geloof in en zij 
liefde voor Christus.  
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes 
Op de avond van die eerste dag van de week waren de 
leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat 
ze bang waren voor de joden. 
Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' 
Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De 
leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei 
Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft 
uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' 
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Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de 
heilige geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze 
vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.' 
Een van de twaalf, Thomas was er niet bij toen Jezus kwam. 
Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer 
gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn 
handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand 
in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.' 
Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas 
was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam 
Jezus in hun midden staan. 
'Ik wens jullie vrede! zei hij, en daarna richtte hij zich tot 
Thomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg 
je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' 
Thomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!'  
Jezus zei tegen hem: 'Omdat je me gezien hebt, geloof je. 
Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.' 
Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen 
gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn 
opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de 
Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn 
naam. 
 
Woorden van vroeger voor mensen van nu. 
 
Stilte ca.15 minuten 
 
Tekst ter overweging:  
En wij? Geloven wij dat de Heer verrezen is? Wat doet dit 
paasgeloof met ons? 
 
Muziek: Franceschini – Sonate in D majeur - Adagio 
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Gedicht  
Ik hield  mijn handen op zijn wond 
 zocht naar  bewijs van leven 
mijn ongeloof gaf hier geen pas 
maar eenmaal dit gedaan ontdekte ik 
dat hier niet hij maar ik. . . 
de echte  dode was 
 
toen hij me in mijn ogen keek 
en ik voor deze God bezweek 
sprak hij geen oordeel uit  
maar schonk voor mij een goed glas wijn 
en brak voor mij het brood en sprak... 
"laat mij toch in je zijn 
 
 ik weet  hoe jij je  voelt 
en wat voor kilheid je omgeeft 
want ik ben zelf ook dood geweest 
maar nu niet meer. . .  
ik leef. " 
 
leg dus gerust je hand maar hier 
en vind je zo verlangd bewijs 
ik weet je ongeloof geeft hier geen pas 
maar ik wil graag met je op reis 
 
Bidden we samen: 
Ik geloof in God, zoals een blinde gelooft in de zon,  
niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt. 
Ik geloof in Jezus, niet alleen omdat hij hoopvolle woorden 
sprak, maar omdat hij doorheen lijden en dood, weg, waarheid 
en leven is. 
Ik geloof in zijn geest van hoop en toekomst, voor elke mens 
die zijn weg gaat en doorheen de negatieve dingen van het 
leven toch naar een hoopvolle toekomst blijft toeleven. 
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Ik geloof in de verrijzenis zoals ik geloof in de lente wanneer ik 
de bloesems zie bloeien. 
Ik geloof dat echt mens-worden mogelijk is als wij een 
gemeenschap van liefde willen vormen. Amen. 
 
Zang: Antwoordpsalm 118, GvL 118 III, blz 200 
 
Onze Vader en Wees Gegroet  
 
Jezus kende de psalm van deze dag – psalm 118 – als geen 
ander. Met Hem zingen wij mee: ‘Breng dank aan de Heer, 
want Hij is genadig, eindeloos is zijn barmhartigheid!’ 
Laten wij ons voeden door deze barmhartige God en nu met 
Jezus’ eigen woorden bidden:  
Onze Vader … 
 
In haar rol van vrouw en moeder geeft Maria ons een heel 
concreet voorbeeld. Door haar ja-woord aan God kan Jezus 
geboren worden. Bidden wij tot Maria opdat ook wij, door ons 
ja-woord, Christus in deze wereld 'geboren' doen worden. 
Wees gegroet … 
 
Muziek: Franceschini – Sonate in D majeur – Allegro 
 
Gebed  
Heer Jezus Christus, 
Maak ons tot uw leerlingen en schenk ons iets van uw 
goddelijke barmhartigheid. 
Dat wij op onze beurt in staat zijn tot respect, vrede, vergeving 
en verzoening, belangrijke kwaliteiten op weg naar een 
vreedzaam samenleven en bouwstenen voor uw hemels rijk. 
 
Bidden we samen: 
Oneindig goede God, getekend met wonden is uw Zoon 
verheerlijkt uit de doden opgestaan. 
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Wij bidden U: geef dat wij in de naam van onze Heer en God 
elkaars gebrokenheid verdragen en helpen verlichten. 
Dit vragen we U alle dagen van ons leven. 
Amen. 
 
Vredeswens  
Jezus zoekt zijn leerlingen op en roept hen toe: ‘Sjalom! Vrede 
zij met jullie!’ 
Ook ons wil Hij met zijn vrede vervullen. 
Daarom zingen wij: 
 
Zang: Vredelied 
Komen ooit voeten gevleugeld, mij melden de vrede, 
daalt over de smeulende aarde de dauw van de vrede, 
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:  
wij zullen rusten in vrede. 
 
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen 
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken. 
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, overal vrede 
geschapen. 
 
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan  
– vrede, de weg voor mijn voeten 
 
Laten wij elkaar een teken van vrede en vriendschap geven. 
 
Mededelingen  
 
Wegzending en zegen  
Zegen ons met de adem van uw liefde. 
Zegen ons met dauw van vertrouwen en hoop. 
Zegen onze dromen en verlangens. 
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Leg uw hand op onze schouder, zo weten we ons door U 
gesteund. 
Leg uw hand op ons hoofd, zo voelen we ons sterk. 
Leg uw hand in onze hand en wandel met ons mee. 
 Wandel met ons mee naar mensen die ons nodig hebben. 
Wandel met ons mee naar een familielid dat ziek is. 
Wandel met ons mee om de goedheid van mensen voor elkaar 
te blijven zien. 
Daartoe worden wij gezonden onder de zegen van de goede 
God: Vader, + Zoon en heilige Geest, Amen. 
 
Zang: Zingen we samen: ‘De steppe zal bloeien’,  
GvL 591, blz. 668 


