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DERDE ZONDAG VAN PASEN 

 

Kijk …, Ik ben het zelf.  

Jezus is na zijn verrijzenis aan twee vrienden verschenen. 

Die twee zijn teruggegaan naar Jeruzalem, naar de andere leerlingen. 

Daar vertellen ze wat voor bijzonders ze hebben meegemaakt.  

Maar o wat een schrik, plots staat Jezus midden tussen hen in. 

Hij zegt: ‘Vrede zij met jullie.’ 

Maar dat is niet het enige wat Hij te zeggen heeft. 

Tot slot geeft Hij hen ook een opdracht! 

 

Zijn jullie klaar voor het verhaal? 

Ga dan maar gauw beginnen. 

Misschien eerst nog even een kaarsje aansteken? 

 

 

 

 

 



Allen:  In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas.  (Lc. 24, 35-48) 

Die dag vertelden de twee leerlingen  
wat er onderweg gebeurd was,  
en hoe ze Jezus herkend hadden  
aan het breken van het brood.  
Terwijl ze dat vertelden,  
stond Hijzelf plotseling midden tussen hen.  
Hij zei: 

Jezus : "Vrede zij met jullie." 
Verteller: In hun verwarring en schrik meenden ze een geest te zien.  

Maar Hij zei tegen hen: 
Jezus:  "Waarom zijn jullie zo in de war?  

Waarom twijfelen jullie in je hart?  
Kijk naar mijn handen en voeten.  
Ik ben het zelf.  
Raak Mij aan en kijk,  
een geest heeft geen vlees en beenderen.  
Ik heb die wel, zoals jullie kunnen zien."  

Verteller: Zo sprak Hij. 
Daarna liet Hij hun zijn handen en voeten zien. 
Toen ze het van vreugde en verbazing  
niet konden geloven, zei Hij tegen hen: 

Jezus:  "Hebben jullie hier iets te eten?" 
Verteller: Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis.  

Hij nam het en at het voor hun ogen op.  
Hij zei tegen hen: 

Jezus:  "Dit zijn mijn woorden die Ik tegen jullie zei, toen Ik nog bij jullie was: 
Alles moet volledig gebeuren, zoals over Mij geschreven staat  
in de Wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen".  

Verteller: Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen.  
Hij zei tegen hen: 

Jezus:  "Zo spreken de Schriften, 
dat de Messias zou lijden, sterven 
en op de derde dag zou verrijzen uit de doden;  
en dat in zijn Naam 
de bekering en de vergeving van de zonden  
bekend gemaakt moet worden aan alle volkeren.  
Jullie moeten van dit alles getuigen. 
En begin in Jeruzalem." 

Verteller: Woord van de Heer. 
 
 



 

Vertel het aan de mensen 

Wie liefde heeft 

Jezus!!! 

Om te doen 

Samen in gesprek  

Jezus zegt: ‘Vrede zij met jullie.’ 

Dat horen we ook in elke heilige Mis. 

En daar wensen we ook elkaar de ‘Vrede van Jezus’. 

Maar wat betekent dat eigenlijk? 

Bidden  

Lieve Jezus, 

Als we uw vrede in ons hart ontvangen en bewaren,  

dan kunnen we ook vrede met elkaar hebben. 

Vrede met mensen van wie we houden,  

en vrede met mensen die we niet zo aardig vinden. 

Dank U wel voor dit cadeautje, en leer ons om het goed te gebruiken. 

Zingen  Vertel het aan de mensen 

Vertel het aan de mensen 

Wie liefde heeft - Jezus! 

Vertel het aan de mensen 

Wie vrede geeft - Jezus! 

Vertel het aan de mensen 

Dat Jezus leeft 

Vertel het aan de mensen 

Want iedereen moet weten 

Wie liefde heeft - Jezus! 

Want iedereen moet weten 

Wie vrede geeft - Jezus! 

Want iedereen moet weten 

Dat Jezus leeft 

Iedereen moet weten 

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 

Tip van de week 

Hoe kun jij in het dagelijks leven voldoen aan Jezus opdracht: Wees mijn getuige. 

Of, zoals het in het liedje staat: Vertel het aan de mensen dat Ik … 

Maak vandaag een voornemen hoe je dat deze week wilt doen. 

En … Succes met het uitvoeren van je voornemen! Weet, dat Jezus altijd bij je is. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oT2GZ2xy_uI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oT2GZ2xy_uI

