De Paaswake
Bij het invallen van de duisternis begint de nachtwake ter gedachtenis van de
dood en opstanding van de Heer. Zij bestaat uit vier delen: de viering van het
Licht, de dienst van het Woord, de Doopviering en de Eucharistieviering.
De viering van het Licht begint met de zegening van het vuur, de bereiding en
de ontsteking van de paaskaars als ‘Licht van Christus’ en de intocht in de
donkere kerk waar de gelovigen hun kaars ontsteken aan de paaskaars. Dan
volgt de feestelijke paasjubelzang, het ‘Exultet’ of ‘Laat juichen’. De Dienst van
het Woord geeft negen lezingen waarvan de laatste twee uit het Nieuwe
Testament. In deze Paaswake lezen we er 4: uit Genesis en Exodus. Na elke
oud-testamentische lezing volgt een lied en een gebed. Na de laatste wordt
het Gloria ingezet en volgt de brief van Paulus. Dan wordt, na 40 dagen, weer
het feestelijke alleluia gezongen.
In normale tijden vindt na de preek de viering van het Doopsel plaats. De
priester wijdt dan het doopwater. Als teken van Christus die de dood in gaat
laat hij de paaskaars in het water zakken om hem er vervolgens weer uit
omhoog te trekken. Het beeld van Christus die uit de dood opstaat. Daarna
volgt de ‘Hernieuwing van de doopbeloften’. In deze coronatijd moet de
zegening van het doopwater, en de besprenkeling hiermee, helaas
achterwege blijven. Na de hernieuwing van de doopbelofte wordt met de
voorbede de liturgie van het Woord afgesloten. Vervolgens vieren we samen
de Eucharistie.
In deze Paaswake zijn ook de paaskaarsen voor de geloofsgemeenschappen
van de H.Ireneüs de Goede Herder en de H.Geest aanwezig. In de viering
zullen ze worden ontstoken. Na de viering zullen zij naar de verschillende
kerken worden gebracht.
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Plechtige opening van de Paaswake
Pr.:
A.:
Pr.:

A.:

BEGROETING
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
Amen.
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.
Zegening van het vuur
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.
Amen.
Op de nieuwe paaskaars wordt een kruis getekend
met de Alpa en de Ωmega en het jaartal 2021.

Christus gisteren en heden, begin en einde, alfa en omega.
Hem behoren tijd en eeuwigheid,
heerlijkheid en heerschappij door alle eeuwen der eeuwen.
Aan de uiteinden van het kruis
en het snijpunt worden wierookkorrels gestoken.

Door de heilige glorievolle wonden
beschermende en behoede ons Christus de Heer.
De paaskaars wordt aangestoken en in drie stadia
naar de ereplek gedragen terwijl 3 maal wordt gezegd:
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Pr.:
A.:

Intocht van het licht.
Licht van Christus.
Heer, wij danken U.
Bewieroking van de Paaskaars



Paasjubelzang
Vanwege de coronamaatregelen wordt de Paasjubelzang alleen door de
pastoor en het koor gezongen.

L

aat juichen heel het koor van engelen, Laat juichen om die grote
koning. Juichen om de overwinning! Laat de trompetten klinken in
het rond. 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. Vol luister straalt de kerk
van God op aarde en juichend klinken Paasgezangen. Laat ook onze
eigen tempel luide weerklinken van ons jubellied.

K.:

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

Laat juichen heel het koor van Gods gemeente,
laat juichen om zo’n grote Koning,
juichen om de Overwinning !
Laat de trompetten klinken in het rond !
Gesproken uitnodiging tot de prefatie:
De Heer zij met U,
En met uw geest.
Verheft uw hart,.
Wij zijn met ons hart bij de Heer
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is ons dankbaarheid waardig.
Gij zijt onze dankbaarheid waardig. Vader en Heer van al wat
Ja,bestaat
met hart en ziel zingen wij U lof om Jezus Christus, uw Zoon,
wiens bloed ons vrijheid en vergeving heeft gebracht. Hij is het Paaslam,
dat tot redding van Gods volk in deze nacht voor ons wordt geofferd. In
deze nacht trekt Israël uit Egypte en gaat droogvoets door de Rode Zee.
In deze nacht wijst een stralend Licht de weg, het licht dat alle duisternis
verdrijft. In deze nacht heeft Jezus Christus de ketenen van de dood
verbroken en is Hij als overwinnaar uit de dood opgestaan. Hoe goed zijt
Gij, Heer God, hoezeer hebt Gij ons liefgehad. Gij hebt Uw zoon gegeven
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voor onze bevrijding, zijn dood heeft onze schuldigheid doorkruist, ons
lot heeft Hij ten goede gekeerd. Dit is de heilige nacht waarin duisternis
wijkt en zonde wordt gegeven, vreugde komt voor droefheid, een
gelukkige nacht, waarin God en mensen elkander vinden, heilige vader,
aanvaard in deze glorierijke Paasnacht het loflied dat de kerk u toezingt
nu zij haar licht heeft ontstoken. Laat dit licht
onverminderd schijnen, morgen en alle
dagen in alles wat wij doen, in heel ons
leven. Laat het zijn als de verrezen
Christus, de morgenster, die, eens
verrezen, nu nooit meer zal ondergaan.
Wij bidden U Heer, die ons geschapen
heeft, geef vrede in onze dagen, laat de
vreugde van dit Paasfeest voor ons een
blijvende vreugde zijn door Jezus
Christus Uw Zoon, onze Heer.
K.:

Laat juichen heel het koor van Gods gemeente,
laat juichen om zo’n grote Koning,
juichen om de Overwinning !
Laat de trompetten klinken in het rond.
Na de paasjubelzang gaan allen zitten en doven hun kaarsen. De lichten
gaan aan maar tijdens de lezingen uit het Oude Testament blijven de
kaarsen bij het altaar nog uit. Allen doven de kaarsen

Viering van Gods Woord
Pr.:

Broeders en zusters, luisteren wij nu -na dit plechtig begin van deze
paaswake- naar het woord van God. Wij gaan nu overwegen hoe in het
verre verleden God, die ons geschapen heeft, zijn volk heeft gered en
hoe Hij in de volheid van de tijden zijn Zoon heeft gezonden om ons te
verlossen. Bidden wij de Heer, die dit heilswerk is begonnen in het
mysterie van zijn sterven en verrijzen, dat Hij het in ons tot voltooiing
brengt.
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EERSTE LEZING
Het scheppingsverhaal wordt onderbroken
door een gezongen acclamatie

Gen.: 1, 1. 26-31a

Lezing uit het boek Genesis

I

n het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en
leeg; duisternis lag over de diepte en een hevige wind joeg de wateren
op. Toen sprak God: “Er moet licht zijn!” En er was licht. En God zag dat
het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis het licht
noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en
het werd ochtend; dat was de eerste dag.
God sprak: “Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een
afscheiding tussen het ene water en het andere.” En God maakte het
uitspansel; Hij scheidde het water onder het
uitspansel van het water erboven. Zo
gebeurde het. Het uitspansel noemde God
hemel. Het werd avond en het werd
ochtend; dat was de tweede dag.
God sprak: “Het water onder de hemel
moet naar één plaats samenvloeien, zodat
het droge zichtbaar wordt.” Zo gebeurde
het. Het droge noemde God land en het
samengevloeide water noemde Hij zee.
En God zag dat het goed was. God sprak: “Het land moet zich tooien
met jong groen gras, zaadvormend gewas en de vruchtbomen, die ieder
naar zijn soort hun vruchten dragen met zaad erin.” En uit het land
schoot jong groen gras op, zaadvormend gewas, in allerlei soorten en
bomen, die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen met zaad erin. En
God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat
was de derde dag.
God sprak: “Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de
dag van de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen zowel
voor de feesten, als voor de dagen en de jaren en tevens als lampen aan
het hemelgewelf om de aarde te verlichten.” Zo gebeurde het. God
maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen,
de kleinste om te heersen over de nacht en Hij maakte ook de sterren.
God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten,
om te heersen over de dag en over de nacht en om het licht en de
-6-

A.:

duisternis uiteen te houden. En God zag dat het goed was. Het werd
avond en het werd ochtend; dat was de vierde dag.
God sprak: “Het water moet wemelen van dieren en boven het
land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf.” Toen schiep
God de grote gedrochten van de zee en al de krioelende dieren waar het
water van wemelt, soort na soort en al de gevleugelde dieren, soort na
soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en Hij sprak:
“Wees vruchtbaar en word talrijk; gij moet het water van de zee
bevolken en de vogels moeten talrijk worden op het land.” Het werd
avond en het werd achtend; dat was de vijfde dag.
God sprak: “Het land moet levende wezens voortbrengen van
allerlei soort: tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van
allerlei soort.” Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten, soort na
soort, de tamme dieren soort na soort. En God zag dat het goed was.
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. 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. Het werd avond en het werd ochtend; dat
was de zesde dag.
Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze
toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht
had tot voltooiing.
Hij rustte op de zevende dag van het werk dat Hij verricht had.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.
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1.

LIED: Lied van de nieuwe morgen
Eens lag over alles een stilte en gehuld nog in kilte
was de aarde nog grijs…
tot er licht kwam ’t grauw verdween en’t sloeg op de vlucht
door ’t vuur van de zon.

2.

Toen sloeg onze aarde aan’t zingen:
er kwam kleur aan de dingen en de zee golfde blauw…
groen de aarde de grond getooid met allerlei tint
en de hemel van azuur.

3.

Vogels zongen bloemen bloeiden
feest van klank en van geuren.
Winden waaiden en de hemel zaaide
de bodem vol met kleuren.

4.

Toen riep God de mensen tot leven
om hen alles te geven wat zijn hand had gemaakt….,
in hun harten werd liefde neergelegd als een zaad
en Hij schonk hen aan elkaar.

5.

Maar Gods droom toen blij begonnen
vreugde daar toen ontloken
ging al meteen door mensen aan scherven
en’t paradijs gebroken.

6.

Weet mens dat de Schepper van’t leven
jou dit alles wil geven om het lieve te doen...;
draag de wereld behoed ’t jou geschonken geluk
maak de morgen weer als toen.

A.:

GEBED
God, een wonder was de schepping van de mens,
zijn verlossing is 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.
Amen.

TWEEDE LEZING
Lezing uit het Boek Exodus

Ex.,14,15-15,1

I

n 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 die 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
wateren links en rechts een wand vormden. De Egyptenaren zetten de
achtervolging 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 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 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
heengetrokken, 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
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A.:

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.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.



LIED: Broeders die op uittocht gaat
Broeders die op uittocht gaat uit het land der slaven,
uit de ban van dood en kwaad: wie toch zal u laven?
Heer, die met ons gaat, ’t water uit de rotsen slaat,
Heer, Gij zult ons laven.
’t Volk dat zwerft in de woestijn, zal Hij dat verlaten?
Zal Hij niet hun leeftocht zijn en hun levend water?
Heer, die met ons gaat, ’t water uit de rotsen slaat,
Heer, ons levend water.
Water is het levend woord dat ons toe zal klinken.
Broeders die Gods woorden hoort, komt hier allen drinken.
Heer, die met ons gaat, ’t water uit de rotsen slaat,
laat uw woorden klinken.
Wie Gods woord niet leven wil, smachtend gaat verloeren.
Maar als God zich geven wil, worden wij herboren.
Heer, die met ons gaat, ’t water uit de rotsen slaat,
laat ons niet verloren.
Wie Gods woord wil waardig zijn, zal tot leven komen.
Hij wordt bron in de woestijn, eeuwig zal Hij stromen.
Heer, die met ons gaat, ’t water uit de rotsen slaat,
Eeuwig zult Gij komen.
Broeders, die in Hem gedoopt, in zijn Naam moogt leven,
Jezus zal u onverhoopt geest en waarheid geven.
Heer, die met ons gaat,’t water uit de rotsen slaat,
schenk ons eeuwig leven.
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A.:

GEBED
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 volk 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.
Amen.
Allen gaan staan en terwijl de klokken luiden zingt het koor:



EER AAN GOD
Uit de Maria Aleida mis van Jan Schleper
GEBED
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.
Amen.
DERDE LEZING
Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Rome

Rom., 6, 3-11

B

roeders en zusters, Gij weet toch dat de doop waardoor wij één zijn
geworden met Christus Jezus ons heeft doen delen in zijn dóód?
Door de doop in zijn dood zijn wij 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 één 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
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A.:

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 Ieven; 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.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.



LIED: Alles wat adem heeft
Refrein:
Alles wat adem heeft love de Heer.
Alles wat adem heeft love de Heer.

1

Looft God in zijn heilig domein,
looft Hem in zijn groots firmament,
looft Hem om zijn daden van macht,
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid.

Refrein

Looft Hem met de stoot op de ramshoorn,
looft Hem met harp en met citer,
looft Hem met handtrom en reidans,
looft Hem met snaren en fluit.

Refrein.

2

3

Looft Hem met slaande cymbalen,
looft Hem met klinkende cimbels.
Alles wat adem heeft love de Heer! God lof!

Refrein.

Allen gaan staan


Pr.:
A:
Pr.:
A:

Alleluia

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

Mc., 16, 1-8
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T

A:


oen 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 aanPetrus zeggen: Hij gaat u voor naar
Galilea; daar zult ge Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft." De vrouwen
gingen naar buiten en vluchtten weg van het graf, want schrik en
ontsteltenis hadden hen overweldigd. En uit vrees zeiden ze er niemand
iets van.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God
EVANGELIEACCLAMATIE
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
PREEK
Hernieuwing van de doopbeloften
De doopkaarsjes worden weer ontstoken, het Paasvuur wordt verspreid.

Pr.:

A.:

Broeders en zusters,
door het paasmysterie zijn wij in het doopsel begraven
met Jezus Christus, om met Hem een nieuw leven te kunnen leiden.
Daarom willen wij, nu de veertigdaagse voorbereiding op het paasfeest
ten einde is, onze doopbeloften opnieuw uitspreken. Want eens hebben
wij ons verzet tegen de boze macht en tegen al het kwaad dat hij sticht,
en hebben wij beloofd God in zijn heilige katholieke kerk te dienen.
Daarom:
Zult u zich te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht
om in vrijheid te leven als kinderen van God?
ja, dat beloof ik.
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A.:

Zult u zich verzetten
tegen de bekoring van zonde en onrecht,
zodat het kwaad zich niet van u meester maakt?
ja, dat beloof ik.

A.:

Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen?
ja, dat beloof ik.
Gelooft u in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?

A.:

A.:

Ik geloof.
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?
Ik geloof.

A.:

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?
Ik geloof.

A.:

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:
Amen.
Allen doven de kaarsen



VOORBEDE
Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons
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Viering van de Eucharistie


LIED: Alleluia, wij heffen ‘t aan

1.

Alleluia, wij heffen ’t aan: de Heer is waarlijk opgestaan.
En waar ik ben of waar ik ga, mijn ziele zingt: Alleluia.

1.

Dit is de grote blijde dag, die David in zijn geest voorzag.
ZIngt nu met vreugd’zo zing ik na, het blijde lied: Alleluia!

2.

Lof zij het Lam, dat door zijn bloed, voor onze zonden heeft geboet.
Zijn bitt’re dood schonk ons gena’, zo zingen wij: Alleluia!

A.:

GEBED OVER DE GAVEN
eer, 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.
Amen

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

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

H

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 heilige 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 krachten die U loven, die U dit
lied toejuichen zonder einde:
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Heilig
Uit de Maria Aleida mis van Jan Schleper

G

ij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan
deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons
worden tot  lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen Hij
werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het
brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen
met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn
lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam Hij na de maaltijd ook de
kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met
deze woorden: 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.

A.:

Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Z

ijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te
verrichten.
Zó delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken U dat wij
door de heilige Geest worden vergaderd, tot één enige kudde. Denk
toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde
volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en Cornelis
onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de hoop
der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem
hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de
Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef haar
bruidegom, de heilige Ireneüs, Servatius, Hubertus, Johannes de Doper,
de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig
te zijn en U loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.

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. Amen.

Pr.:
A.:

ONZE VADER
Aangespoord door een gebod van de Heer
en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:
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.

Pr.:
A.:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, ….
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:

Heer Jezus Christus, Gij …
Amen.
De vrede des Heren zij altijd met U.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.



LAM GODS
Uit de Maria Aleida mis van Jan Schleper

Pr.:
A.:

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
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Gebed bij de geestelijke communie
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in de heilige communie volledig aanwezig bent.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn binnenste te ontvangen;
maar omdat ik dit nu niet werkelijk doen kan,
smeek ik U tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.
Ik verlang naar U.
Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart
en ik verenig mij geheel en al met U.
Laat niet toe dat ik ooit van U gescheiden worde. Amen.


COMMUNIEZANG: Licht geluid beweging

1.

Licht, geluid, beweging lied,
wit de glans van hergeboorte,
goud de glans van eeuwigheid,
die ons aanraakt en bekleedt,
met dit wonder, ongekend.
Diep geheim. Dood en herleving.

2.

Inzicht als een witte flits,
inslag als een bliksemschicht,
dood heeft niet het laatste woord.
Leven sterker dan de dood.
Woorden schieten nog te kort.
Diep geheim. Dood en herleving.

3.

Vreugde die zich in ons brandt,
vuur dat reinigt en verteert
wat ons nog tot ballast was,
rook die zuivert en ontsmet
wat ons van de dood nog aanhangt.
Diep geheim. Dood en verrijzenis.

4.

Zie het leven om je heen,
bloeiend staat daar geel de narcis
die haar kleurige trompet blaast.
Hoor je eigen harteklop
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die het levensrimte meeslaat.
Diep geheim. Dood en verrijzenis.
5.

A.:

Pr.:
A.:
Pr.:

A.:
Pr.:

Dankbaarheid en groot geluk
zó te worden aangeraakt,
zó nabij de eeuwigheid,
deel en deelgenoot te zijn
van een nieuwe werkelijkheid.
Diep geheim. Dood en verrijzenis.
GEBED NA DE COMMUNIE
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.
Amen
ZEGEN EN WEGZENDING
Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen
en u beschermen tegen alle gevaren van de zonde.
Amen
Moge Hij die door de verrijzenis van de Zoon
u tot het eeuwig leven roept,
u het geluk van de onsterfelijkheid schenken.
Amen.

A.:

Moogt gij die na de dagen van Christus lijden
met blijdschap het paasfeest viert,
met zijn hulp opgaan tot het feest van de eeuwige vreugde.
Amen.

Pr.:
A.:

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen

Pr.:
A.:

Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia
God zij dank gebracht, alleluia, alleluia
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1.

SLOTLIED: U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

2.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd'en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint!"
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

3.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
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