
tweede Paaszondag A      zondag 19 april 2020 

Thomas: kwetsbaar geloof 
radio- en videomis dekenaat Genk 

Openingslied      ZJ 406 “Kondig het aan” (volledig) 

Kondig het aan: de Heer is verrezen, 
zeg aan de wereld dat Jezus leeft. 

Dit is de weg, die Hij heeft gewezen; 
dit is de waarheid die Hij geeft. 

Dit is het leven voor alle eeuwen! 
Alleluia! Christus leeft! 

Zing nu een lied van vreugde en vrede, 
zing nu een lied van barmhartigheid. 

Alle verdriet en pijn zijn geleden, 
al wie verdrukt is wordt bevrijd. 

Laat aan wie treuren uw blijdschap weten. 
Alleluia! Christus leeft! 

Leef in uw hart met volle vertrouwen, 
hoop op een toekomst voor iedereen, 

steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen, 
vriendschap en goedheid om u heen. 

Liefde volstaat om een wereld op te bouwen. 
Alleluia! Christus leeft! 

 
Kyriale   mis van Jan Vermulst 
 
Eerste lezing Handelingen 2,42-47 

De verrezen Heer is voelbaar aanwezig 
in de manier waarop de eerste christenen leven en samenleven. 
 

Tussenzang: Psalm 118  P156 

refrein: Breng dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig,  
   barmhartig is Hij altijd. 
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Alleluia-vers  ZJ 5h 

Cantor: Alleluia, alleluia, alleluia ! 
Allen:  Alleluia, alleluia, alleluia ! 
Cantor:  Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge, zegt de Heer, 
 zalig die niet zien en toch geloofd hebben. 
Allen:  Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

Evangelie  Johannes 20,19-31 
De verrezen Jezus sprak: 

“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 Thomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” 

Cantor: Alleluia, alleluia, alleluia ! ZJ 5h 
Allen:  Alleluia, alleluia, alleluia ! 

Geloofsbelijdenis 

Pr. Laten wij - ook als het zoekend en aarzelend is - 
 samen ons geloof belijden. 
A. Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
 Schepper van hemel en aarde. 
 En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
 en geboren uit de Maagd Maria; 
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 gekruisigd is, gestorven en begraven; 
 die neergedaald is ter helle, 
 de derde dag verrezen uit de doden; 
 die opgevaren is ten hemel, 
 en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; 
 vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
 Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, 
 de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, 
 de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. 
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Voorbede  met gezongen antwoord: ZJ 11d “God van leven en licht” 

A. God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia! 
 
Offerandelied “The lord bless you and keep you” – John Rutter 

The Lord bless you and keep you; 
The Lord make His face to shine upon you 

To shine upon you and be gracious 
And be gracious unto you 

The Lord bless you and keep you 
The Lord lift up the light of His countenance upon you 
The Lord lift up the light of His countenance upon you 

And give you peace, and give you peace; 
And give you peace, and give you peace! 

Moge de Heer jou zegenen en bewaren. 
Moge Hij zijn gelaat over jou laten schijnen en je genadig zijn. 

Moge Hij zijn aangezicht over jou verheffen en je vrede schenken! 
 
Grote dankgebed    -    Onzevader    -     Vredewens 
 
Communielied      cantor: Lieve Vrouwke van de Linde 

Lieve vrouwke van de linde, wakend over 't stil gehucht, 
wijl de zoete lentewinden spelen door de blauwe lucht. 

Lieve vrouwke, geurige bloemen sieren uw eenvoudige woon, 
waaromheen de bijen zoemen 't loflied voor u en uw zoon. 

Wees gegroet wees gegroet, wees gegroet, Maria! 

Lieve vrouwke van de linde, Moeder van barmhartigheid, 
zegen 't volk dat u steeds minde en dat u is toegewijd. 

Lieve vrouwke, goede moeder, hoor ons smeken in de nood, 
wil ons leiden en behoeden, nu en in ‘t uur onzer dood. 

Wees gegroet, wees gegroet, wees gegroet, Maria! 
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Bezinning na de communie Carlos Desoete 

 Sedert die eerste Pasen  
 is elke zondag méér dan zomaar een zondag, 
 méér dan wat rusten van de werkweek of dan lekker nietsdoen, 
 méér dan naar de mis gaan omdat het nu eenmaal hoort. 

 Sedert die eerste Pasen draagt elke zondag de herinnering 
 dat ooit eens Iemand van de onzen uit de dood is opgestaan 
 en dat sindsdien de dood niet het laatste woord is 
 dat over het leven kan worden gesproken. 

 Sedert die eerste Pasen draagt elke zondag de oproep 
 om het spel van onrecht en dood niet mee te spelen, 
 maar om ons met hart en ziel en al onze krachten over te geven 
 aan alles wat mensen beter laat leven. 
 
Slotlied     melodie: ZJ 814 “almachtige verheven Heer” 

De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia. 
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia. 
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia, 
Verrees in glorie van de dood, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia, 
De schepping is om U verblijd, alleluia. 
De morgen van de eerste dag, alleluia, 

Zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

 
 
 
 
 

nog een fijne zondag ! 


