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IInn  ddee  hhaannddeenn  vvaann  mmeennsseenn  
______________________________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de afbeelding op de voorzijde: 
“Graf met de weggerolde steen” 
gemaakt door Pierre Hazen 

 
 
 
 
 

Op de eerste dag van de week kwam 
Maria Magdalena vroeg in de morgen 

- het was nog donker - bij het graf en zag 
dat de steen van het graf was weggerold. 

Johannes 20, 1 
 
 
 
 
 
 

Koor: 
Zanggroep uit het Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
Dirigent: Nadia Rutkovska  
Organist: Hans Dogge 
Vaste gezangen: uit de Mis van Ch. Gounod 
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PPAAAASSWWAAKKEE  

 
LICHTRITUS 

 
Begroeting 
 

P. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God 
 en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
A. Amen. 
 

Zegening van het vuur 
Het vuur wordt gewijd waaraan de paaskaars ontstoken zal worden. 
 

P. Broeders en zusters. 
 In deze heilige nacht waarin onze Heer Jezus Christus 
 van de dood naar het leven is overgegaan, 
 nodigt de kerk alle gelovigen over heel de wereld uit 
 bijeen te komen om te waken en te bidden. 
 Samen gaan wij nu het Pasen van de Heer herdenken: 
 wij gaan luisteren naar zijn woord 
 en zijn sacramenten vieren. 
 En wij hopen eens te mogen delen 
 in zijn overwinning op de dood 
 om voor altijd met Hem te leven in God. 
 Laat ons bidden. 
 God, door uw Zoon 
 hebt Gij aan de gelovigen uw licht geschonken,  
 gelijkend op een vuur. 

 Zegen  dit nieuwe vuur en laat ons door deze paasviering 
branden van zo’n groot verlangen naar de hemel dat wij met een 
zuiver hart mogen komen op het feest van het eeuwige licht. 
Door Christus onze Heer. 

A. Amen. 
 

Voorbereiding van de Paaskaars  
 

P. Christus gisteren en heden - Begin en Einde - Alfa en Omega -
Hem behoren tijd en eeuwigheid - heerlijkheid en heerschappij - 
door alle eeuwen der eeuwen. 

A. Amen. 
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Vijf wierookkorrels worden in de paaskaars gestoken. 
 

P. Door zijn heilige - glorievolle wonden - bescherme - en behoede 
ons - Christus de Heer. 

A. Amen. 
 
Aan het nieuwe vuur wordt thans de paaskaars ontstoken. 
 

P. Het licht van Christus’ glorievolle verrijzenis moge uit ons hart en 
onze geest de duisternis verdrijven. 

 
Intocht met de Paaskaars  
De reeds ontstoken paaskaars wordt plechtig verder de kerk in gedragen, terwijl drie 
keer wordt gezongen: 
 

D. Licht van Christus. 
A. Heer, wij danken U. 
 
Wanneer de paaskaars het priesterkoor heeft bereikt, krijgt u allen het “Licht van 
Christus” aangereikt. Zo mogelijk gaan we allen staan om met dit Licht te luisteren 
naar de paasjubelzang. 
 
Paasjubelzang 
t. en m. H. in ‘t Veld 
 

D. Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len, 
 laat juichen om die grote koning, 
 juichen om de Overwinning! 
 Laat de trompetten klinken in het rond! 
 

D. Vol vreugde zij ook de aarde, 
 omstraald door zulk een heerlijkheid! 
 De glorie van de eeuwige Koning! 

Heel de aarde zij vol vreugde, 
daar alle duister thans verdreven is. 

 

D. Vol luister straalt de kerk van God op aarde, 
 en juichend klinken paasgezangen. 

Laat ook onze eigen tempel  
luide weerklinken van ons jubellied. 
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Koor:  

 
 
De kaarsen van de aanwezigen worden gedoofd. 
Allen gaan zitten. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing   Genesis 1, 1. 26-31a 
 

Uit het Boek Genesis 
  

In het begin schiep God de hemel en de aarde.  
God sprak: “Nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons, op ons 
gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, de vogels van de lucht, 
over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat 
over de grond kruipt.” En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld 
van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen 
en God sprak tot hen: “Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde 
en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de 
lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt.,” en God sprak: 
“Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u  
en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen u tot voedsel dienen.  
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Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat 
over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven heeft geef Ik het groene gras 
als voedsel.” Zo gebeurde het. God bezag alles wat hij gemaakt had en hij 
zag dat het heel goed was. 
 

L. Zo spreekt de Heer. 
A. Wij danken God. 
 
Psalm 8  I I: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
t. Vijftig Psalmen; m. B. Huibers 
 
Refrein: Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam, allerwegen op aarde. 
 Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam, allerwegen op aarde. 
 
1. Gij die Uw majesteit toont aan de hemel, 
 Gij opent de mond van weerloze kinderen, 
 en dan klinkt het lied dat Uw vijand beschaamt 
 en brengt Gij Uw tegenstanders tot zwijgen.  - Refrein 
 
2. Als ik kijk naar de hemel, het werk van Uw vingers, 
 de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd, 
 wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt, 
 de zoon van Adam, dat Hij U ter harte gaat. 
 
3. Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt 
 en hem met glorie en luister gekroond. 
 Gij doet hem het werk van Uw handen beheren 
 en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd.  - Refrein 
 
4. Schapen en runderen, alles en alles, 
 en ook de dieren in het vrije veld, 
 de vogels van de hemel, de vissen van de zee, 
 al wat er wandelt op de paden van het water.  - Refrein 
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Gebed 
 

P. God,  
 een wonder was de schepping van de mens, 
 zijn verlossing is een nog groter wonder. 
 Wij bidden U: 
 laat ons door de kracht van de geest 
 aan de verleiding van de zonde weerstaan 
 en de eeuwige vreugde bereiken. 
 Door Christus onze Heer. 
A. Amen. 
 
Tweede lezing   Exodus 14,15 - 15,1 
 

Uit het Boek Exodus 
 

In die dagen sprak de Heer tot Mozes:  
“Wat roept gij Mij toch. Beveel de Israëlieten verder te trekken. Gij zelf moet 
uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. 
Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga 
de Egyptenaren halsstarrig maken zodat zij hen achterna gaan. En dan zal Ik 
Mij verheerlijken ten koste van farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en 
zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat Ik de Heer ben, als Ik 
Mij verheerlijk ten koste van farao, zijn wagens en zijn wagenmenners.” De 
engel van God die aan de spits van het leger der Israëlieten ging, veranderde 
van plaats en stelde zich achter hen op, tussen het leger van de Egyptenaren 
en het leger van de Israëlieten. De wolk bleef die nacht donker zodat het heel 
de nacht niet tot een treffen kwam. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de 
zee en de Heer deed die hele nacht door een sterke oostenwind de zee 
terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren spleten vaneen. 
Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, terwijl de wate-
ren links en rechts een wand vormden. De Egyptenaren zetten de achter-
volging in; alle paarden van farao, zijn wagens en zijn wagenmenners gingen 
achter de Israëlieten aan de zee in. Tegen de morgenwake richtte de Heer 
zijn blikken vanuit de wolkkolom en de vuurzuil op de legermacht van de 
Egyptenaren en bracht ze in verwarring. Hij liet de wielen van de wagens 
scheeflopen zodat ze slechts met moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren 
riepen uit: “Laten we vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor 
hen tegen ons.” Toen sprak de Heer tot Mozes: “Strek uw hand uit over de 
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zee, dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren en hun wagens en 
wagenmenners.” Mozes strekte zijn hand uit over de zee en toen het licht 
begon te worden vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. Daar de 
Egyptenaren er tegen in vluchtten dreef de Heer hen midden in de zee. Het 
water vloeide terug en overspoelde wagens en wagenmenners, heel de 
strijdmacht van de farao die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna 
waren gegaan. Niet één bleef gespaard. De Israëlieten daarentegen waren 
over de droge bodem door de zee getrokken, terwijl de wateren links en 
rechts van hen een wand vormden. Zo redde de Heer op deze dag Israël uit 
de greep van Egypte; Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. 
Toen Israël het machtige optreden van de Heer tegen Egypte gezien had, 
kreeg het volk ontzag voor de Heer; zij stelden vertrouwen in de Heer en in 
Mozes, zijn dienaar. Toen hieven Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer 
een lied aan. 
 
L.  Zo spreekt de Heer. 
A. Wij danken God. 
 
Psalm 126  I: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap 
t. Vijftig Psalmen; m. B. Huibers 
 
Refrein: Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 
 dat zal een droom zijn. 
 Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 
 dat zal een droom zijn. 
 

1. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
 Dan zegt de wereld: “Hun God doet wonderen”. 
 Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
 Gij onze vreugde. 
 

Refrein: Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 
 dat zal een droom zijn. 
 Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 
 dat zal een droom zijn. 
 

2. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
 zoals rivieren in de woestijn 
 die als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
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3. Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. 
 Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
 Zingende keert hij t’rug met zijn schoven. 
 

Refrein: Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 
 dat zal een droom zijn. 
 Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 
 dat zal een droom zijn. 
 
Gebed 
 

P. God,  
 in het licht van het nieuwe Testament 
 hebt Gij ons de zin ontsloten van uw vroegere wonderen: 
 de Rode Zee was het beeld van de doopvont 
 en de bevrijding van uw uit de slavernij 
 was de voorafbeelding 
 van de verlossing van het christenvolk. 
 Geef dat alle volkeren 
 de uitverkiezing van Israël delen door het geloof 
 en door uw Geest herboren worden. 
 Door Christus onze Heer. 
A. Amen. 
 
Gloria    Alle klokken worden geluid. 
 

Voorganger: 
Gloria in excelsis Deo,   Eer aan God in den hoge, 
 

Koor: 
et in terra pax hominibus  en vrede op aarde aan de mensen 
bonæ voluntatis.   die Hij liefheeft. 
Laudamus Te.    Wij loven U.  
Benedicimus Te.   Wij prijzen en 
Adoramus Te.    aanbidden U. 
Glorificamus Te.   Wij verheerlijken U 
Gratias agimus tibi propter  en zeggen U dank voor Uw 
magnam gloriam tuam.  grote heerlijkheid. 
Dominus Deus, Rex cælestis,  Heer God, hemelse Koning, 
Deus Pater omnipotens.  God, almachtige Vader; 
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Domine Fili unigenite,   Heer eniggeboren Zoon, 
Iesu Christe.    Jezus Christus. 
Domine Deus, Agnus Dei,  Heer Gods, Lam Gods, 
Filius Patris.    Zoon van de Vader; 
Qui tollis peccata mundi,  Gij die wegneemt de zonden van de 
miserere nobis. wereld,   ontferm U over ons; 
Qui tollis peccata mundi,  Gij die wegneemt de zonden van de 
suscipe deprecationem nostram. wereld, aanvaard ons gebed;  
Qui sedes ad dexteram Patris,  Gij die zit aan de rechterhand van 
miserere nobis. de Vader,    ontferm U over ons. 
Quoniam tu solus Sanctus.  Want Gij alleen zijt de Heilige, 
Tu solus Dominus.   Gij alleen de Heer, 
Tu solus Altissimus,   Gij alleen de Allerhoogste, 
Iesu Christe.    Jezus Christus, 
Cum Sancto Spiritu in gloria  met de heilige Geest in de heer- 
Dei Patris.    lijkheid van God de Vader. 
Amen.     Amen. 
 
Gebed 
 

P. God,  
 Gij verlicht deze heilige nacht 
 door de glorievolle verrijzenis van de Heer. 
 Verlevendig in uw kerk de geest van het kindschap 
 en geef dat wij, naar lichaam en geest vernieuwd, 
 U steeds in volle overgave dienen. 
 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. 
A. Amen. 
 
Epistel    Romeinen 6, 3-11 
 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 
 

Broeders en zusters, 
Gij weet toch dat de doop waardoor wij een zijn geworden met Christus 
Jezus ons heeft doen delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij 
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met Hem begraven, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden zoals 
Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt. Zijn wij 
een met Hem geworden door het beeld van zijn dood dan moeten wij Hem 
ook volgen in zijn opstanding, in de overtuiging dat onze oude mens met 
Hem gekruisigd is; daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde 
gekomen, zodat wij niet langer aan de zonde dienstbaar zijn. Want wie 
gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus 
gestorven zijn geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want wij weten 
dat Christus eenmaal van de doden verrezen niet meer sterft: de dood heeft 
geen macht meer over Hem. Door de dood die Hij gestorven is heeft Hij 
eens voor al afgerekend met de zonde; het leven dat Hij leeft heeft alleen met 
God van doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor de zonde 
en levend voor God in Christus Jezus. 
 
L. Zo spreekt de Heer. 
A. Wij danken God. 
 
Vers voor het Evangelie 
m. B. Bartelink 
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Evangelie    Marcus 16, 1-7 
 

D. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
D. Lezing uit het heilig evangelie van 
 onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. 
A. Lof zij U, Christus. 
 

Toen de sabbat voorbij was kochten Maria Magdalena, Maria de moeder 
van Jakobus, en Salóme 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. Maar 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 
zeer groot. Binnengetreden in het graf zagen ze tot hun ontsteltenis aan de 
rechterkant een jongeman zitten in een wit gewaad. Maar hij sprak tot 
haar:  
“Schrikt 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, zoals Hij u gezegd heeft.” 
 

D.  Zo spreekt de Heer. 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie na de evangelielezing  
 

P. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

A. Zoals het was in het begin en nu en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Homilie 
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Zegening van het water 
Allen gaan staan en de kaarsen worden weer aangestoken. 
 

P. God, de grootheid waarmee Gij U 
 in tekenen aan de wereld toont, is niet te meten; 
 op vele wijzen zien wij in het water 
 uw kracht die mensen ten leven wekt. 
 Want in het begin van de wereld 
 joeg uw Geest als een storm over het water 
 en het water ontving van U zijn levenskracht. 
 De grote overstroming  

was het begin van een nieuwe geboorte: 
 door het geheim van hetzelfde water 
 betekende de zondvloed 
 het einde van een misvormde wereld 
 en het ontstaan van nieuwe kracht. 
 Gij hebt, God, het nageslacht van Abraham 
 droogvoets door de Rode Zee laten trekken 
 toen zij uit de Egyptische slavernij waren bevrijd: 
 zij zijn onze voorgangers, 
 want ook wij willen bij het doopsel 
 onder uw geleide door het water gaan. 
 Uw Zoon Jezus Christus werd gedoopt door Johannes 
 in het water van de Jordaan, 
 Hij werd aangeraakt, gezalfd door de heilige Geest. 
 Later toen Hij aan het kruis hing, 
 vloeiden water en bloed tezamen uit zijn zijde. 
 Na zijn verrijzenis droeg Hij zijn leerlingen op: 
 ‘Trekt uit en onderricht alle volkeren: doopt hen 
 in naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.’ 
 Zie dan nu neer op uw volk dat hier voor U staat 
 en open uw bron van leven voor hen. 
 Stort in dit water de Geest uit van uw eengeboren Zoon 
 en laat allen die toch geschapen zijn naar uw beeld, 
 God en Heer, door het teken van het doopsel 
 vrij zijn van al het kwaad dat hen raken kan 
 en doe ze kinderen zijn van uw geslacht, 
 herboren uit water en heilige Geest. 
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De paaskaars wordt drie maal in het water gedompeld. 
 

P. Wij vragen U: 
 laat door uw Zoon de levenskracht als een storm 
 over dit water gaan. 
 

De paaskaars wordt in het water gehouden. 
 

P.  Zodat allen die door het doopsel 
   samen met Christus zijn begraven 
 ook met Hem uit het graf zullen opstaan 
 en leven door Christus onze Heer. 
A. Amen. 
 

De paaskaars wordt uit het water gehaald. 
 

P. Laten we nu allen samen  
onze doopbeloften hernieuwen 

 en zó onze eenheid met de verrezen Heer 
 vernieuwen en versterken. 
 
Hernieuwing van de doopbeloften 
 

P. Zult u zich te allen tijde verzetten 
 tegen kwaad en onrecht 
 om in vrijheid te leven als kinderen van God? 
A. Ja, dat beloof ik. 
 

P. Zult u zich verzetten 
 tegen de bekoring van zonder en onrecht, 
 zodat het kwaad zich niet van u meester maakt? 
A. Ja, dat beloof ik. 
 

P. Zult u de Heer uw God dienen 
 en Hem alleen? 
A. Ja, dat beloof ik. 
 

P. Gelooft u in God, de almachtige Vader, 
 Schepper van hemel en aarde? 
A. Ik geloof. 
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P. Gelooft u in Jezus Christus, 
 zijn eengeboren Zoon, onze Heer, 
 die geboren is uit de maagd Maria, 
 die geleden heeft, gestorven en begraven is, 

die uit de dood is opgestaan 
en zit aan Gods rechterhand? 

A. Ik geloof. 
 

P. Gelooft u in de heilige Geest, 
 de heilige katholieke kerk, 
 de gemeenschap van de heiligen, 
 de vergeving van de zonden, 
 de verrijzenis van het lichaam 
 en het eeuwig leven? 
A. Ik geloof. 
 

P. Moge de almachtige God, 
 de Vader van onze Heer Jezus Christus, 

die ons heeft doen herboren worden 
uit water en heilige Geest 
en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden, 
ons door zijn genade bewaren tot het eeuwig leven 
in Christus Jezus onze Heer. 

A. Amen. 
 
Voorbede 
 

Na iedere bede bidden we samen: 
 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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VIERING VAN DE EUCHARISTIE 
 
Offerandelied: Psalm 150 - Alles wat adem heeft love de Heer 
t. Gerhardt/V.d. Zeyde; m. A. Oomen 
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Oproep tot gebed 
 

P.  Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God, de almachtige Vader. 

 

A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 
 tot lof en eer van zijn Naam, 
 tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven 
 

P. Heer,  
 aanvaard de gebeden van uw volk 
 met de offergaven die U worden aangeboden. 
 Laat deze eucharistie 
 die haar oorsprong vindt in het paasmysterie 
 ons kracht geven tot eeuwig leven. 
 Door Christus onze Heer. 
A. Amen. 
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Prefatie I van Pasen 
 

P. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
P. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

P. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil 
en genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze 
dagen, maar vooral in deze nacht die Gij gemaakt hebt bezingen 
wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. 
Hij, die voor ons geworden is het Lam dat wegdraagt de
 zonden der wereld. Onze dood is Hij gestorven, voorgoed  heeft 
Hij de dood ontwapend en gedood; Hij is opgestaan ten leven en 
alles heeft Hij nieuw gemaakt. 

 Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde 
 wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en 
 de krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: 
 
Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus  Heilig, heilig, heilig, de Heer, 
Dominus Deus Sabaoth.  de God der hemelse machten! 
Pleni sunt cæli et terra   Vol zijn hemel en aarde  
gloria tua.    van uw heerlijkheid. 
Hosanna in excelsis.   Hosanna in den hoge. 
Benedictus qui venit   Gezegend Hij, die komt 
in nomine Domini.   in de naam des Heren. 
Hosanna in excelsis.   Hosanna in den Hoge. 
 
Eucharistisch gebed V 
 

P. God onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt 
 ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in 
 Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw 
 wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw 
 helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met 
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 ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw 
 werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
 

 God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn 
 de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en 
 Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 

 Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de 
 zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn 
 liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn, dat Hij van U was 
 uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn 
 handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn 
 almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en 
 aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: NEEMT EN EET 

 HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U 

 GEGEVEN WORDT. 
 

 Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, 
 Hij sprak de zegen en het dankgebed en zei: NEEMT DEZE BEKER 

 EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET 

 NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED, DAT 

 VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING 

 VAN DE ZONDEN.  
 BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 
Allen:  (gesproken) 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert dat Gij verrezen zijt! 

 

 Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, Uw 
 Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning 
 van zijn verrijzenis en de glorie van zijn Hemelvaart; wij bieden U 
 deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij 
 vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
 

 Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 
 Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 
 vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 
 Geest en breng ons elkaar nabij. 
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 Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige 
 kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over 
 de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan onze paus Franciscus, 
 aan onze bisschop Johannes, en aan allen die Gij als herders in uw 
 kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen, die 
 een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die 
 door de dood van ons zijn heengegaan. 
 

 Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de 
 Heer, met de apostelen, martelaren, met de heilige Willibrordus en 
 al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun 
 vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, 
 erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank, door 
 Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
 

 Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
 Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige 
 Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.    
A. Amen. 
 

COMMUNIERITUS 
 
Onze Vader 
 

P.  Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus  
ons gegeven heeft: 

 

A.  Onze Vader, die in de hemel zijt; 
  uw naam worde geheiligd; 
  uw rijk kome; 
  uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
  Geef ons heden ons dagelijks brood; 
  en vergeef ons onze schulden, 
  zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; 
  en breng ons niet in beproeving; 
  maar verlos ons van het kwade. 
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P.  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 
zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 
uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 
Verlosser Jezus Christus. 

 

A.   Want van U is het koninkrijk 
  en de kracht en de heerlijkheid 
  in eeuwigheid. 
 
Vredewens 
 

P.  Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: “Vrede laat 
Ik u; mijn vrede geef Ik u”, let niet op onze zonden, maar op het 
geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en 
maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid. 

A. Amen. 
 

P.  De vrede des Heren zij altijd met u. 
A.  En met Uw geest. 
 

D.  Wenst elkaar de vrede. 
 
Agnus Dei 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata  Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
mundi, miserere nobis.   van de wereld, ontferm U over ons. 
Agnus Dei, qui tollis peccata  Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
mundi, miserere nobis.   van de wereld, ontferm U over ons. 
Agnus Dei, qui tollis peccata  Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
mundi, dona nobis pacem.  van de wereld, geef ons de vrede. 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld: 
 

A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek 
slechts een woord en ik zal gezond worden. 
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Communielied 
 

In manus tuas Pater 
Bundel: Liederen uit Taizé 
 

 
Vader, in uw handen beveel ik mijn geest (Lc. 23, 46). 
 
Gebed na de communie 
 

P. Heer,  
 laat over ons uw geest van liefde komen. 
 Maak allen één van hart 
 die zich met U verbonden weten, 
 en verzadig hen met de gaven 
 die Gij in deze paasviering hebt geschonken. 
 Door Christus onze Heer. 
A. Amen. 
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SLOTRITUS 
 
Mededelingen 
 
Inleiding op de zegen  
 

P. Laten we niet in het donker van het graf kijken, 
 maar juist vanuit het open graf naar buiten, 
 de wereld in, het licht tegemoet, 
 en mogen we ons daartoe gezegend weten: 
 

Zegen 
(GvL 343 - Gezongen:) 
 

P.  De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
 

P. Buigt uw hoofd voor de zegen. 
 

P. Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen 
en u beschermen tegen alle gevaren van de zonde. 

A. Amen. 
 

P. Moge Hij die door de verrijzenis van zijn Zoon 
 u tot het eeuwig leven roept, 
 u het geluk van de onsterfelijkheid schenken. 
A. Amen. 
 

P. Moge u die na de dagen van Christus’ lijden 
 met blijdschap het paasfeest viert, 
 met zijn hulp opgaan tot het feest van de eeuwige vreugde. 
A. Amen. 
 

P. Zegene u de Almachtige God 

 Vader, Zoon  en heilige Geest. 
A. Amen. 
 
Wegzending 
 

D.  Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia. 
A. God zij dank gebracht, alleluia, alleluia. 
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Slotlied: U zij de glorie! 
t. A Toi la gloire, J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel 
 

 
 

Orgelspel bij het verlaten van de kerk 
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ZZAALLIIGG  PPAASSEENN!!  
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