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LICHTRITUS 
 

In de oude kerk vond vroeger 
iedere avond een lichtceremonie plaats. 

Hierbij droeg een diaken een lamp binnen 
die plechtig werd ontstoken 

en er werden dankgebeden uitgesproken bij het licht. 
Het gewijde licht stond symbool voor Christus. 

“De nacht kon heel donker lijken, 
wij hebben Christus als de zon die niet ondergaat.” 

 
Deze ceremonie is als heel vanzelfsprekend 

toegevoegd aan de paaswake. 
 

De lichtritus is in de Middeleeuwen weggevallen, 
maar de paaswake heeft deze behouden 

en dat geeft deze viering een bijzondere glans. 
In het begin van de viering is het (schemer)donker. 

 
Het stelt voor het duister van de dood, 

waar geen uitzicht is op licht. 
Zelfs God lijkt afwezig. 

 
Het Allerheiligste is dan ook nog elders aanwezig. 

 
Het is stil 

 
Doodstil 

 
Toch zijn we bijeengekomen 

omdat we aanvoelen dat er hoop en uitzicht is. 
 
 

ZEGENING VAN VUUR BUITEN DE KERK 
 

Opvallend is dat niet binnen, 
maar tevoren buiten een vuur (brandstapel) is aangelegd. 
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Op deze plaats zal de paaskaars worden “bereid”. 

 
 
 

VOORBEREIDING VAN DE PAASKAARS 
 

De voorganger tekent buiten de paaskaars 
met de alfa en de omega en met het jaartal. 

Het zijn de oudste christelijke symbolen 
en zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. 

 
Christus staat aan het begin van ieder leven en aan het einde. 

Hij is ook verleden en toekomst 
en zo is Hij tochtgenoot van de mensen voor het leven. 

 
Tevens worden de vijf wierookkorrels 

(symboliserend de vijf wonden van Christus bij zijn kruisiging) 
in de paaskaars gestoken. 

 
Tenslotte wordt de paaskaars aan het vuur ontstoken. 

 
 
 

INTOCHT MET DE PAASKAARS 
 

De paaskaars wordt brandend binnen gebracht. 
Jezus heeft van zichzelf gezegd: 
“Ik ben het licht in de wereld.” 

Hij is dat door zijn woord, door zijn gebaar, door zijn voorbeeld. 
Hij is het bovenal door de verrijzenis. 

Hij heeft de dood overwonnen. 
Hij heeft de duisternis verdreven en doet dat nog. 
Een ieder die zijn of haar licht aan de paaskaars 

ontleent wil daarmee zeggen: 
“ik wil het licht van Christus uitstralen in mijn leven 

en geloof dat Hij ook voor mij 
is gestorven, gekruisigd, begraven en waarlijk is opgestaan” . 
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DRIEMAAL AANROEPEN VAN HET LICHT 
 
Celebrant: Lumen Christi (Licht van Christus) 
Allen:  Deo gratias (Heer, wij danken U) 

 
 
 

GEZONGEN PAASJUBELZANG 
(a cappela gezongen) 

 
Celebrant: 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! 

 
Koor/allen: 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! 

 
Celebrant: 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. 

Koor/allen: 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! 

 
Celebrant: De Heer zal bij u zijn. 

Allen:  De Heer zal u bewaren. 
Celebrant: Verheft uw hart 
Allen:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Celebrant: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Allen:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Celebrant: Ja, Gij zijt onze dankbaarheid waardig, 

Vader en Heer van al wat 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 geofferd wordt. 
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 doden 

opgestaan. 
Hoe goed zijt Gij, Heer God,  
hoezeer hebt Gij ons liefgehad. 
Gij hebt uw Zoon gegeven 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 

vergeven, 
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 nimmer meer zal ondergaan. 
Wij bidden U, Heer die ons geschapen heeft,  
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geef vrede in onze dagen, 
laat de vreugde van dit paasfeest  
voor ons een blijvende vreugde zijn, 
door Christus, uw Zoon, onze Heer. 

  
Koor/allen: 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! 
 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Alle mensen blazen hun kaarsen uit en gaan zitten. 
 

Vroeger nam men ruim de tijd om te luisteren naar Gods 

woord. 
De paaswake is door Augustinus 

"de moeder van alle nachtwaken" genoemd. 
De wake duurde dan ook van zonsondergang tot zonsopgang. 

Ook tegenwoordig is de woorddienst lang. 
 

Alle lezingen hebben te maken 
met dood en leven, met oorsprong en einde. 
Ze hebben allemaal te maken met de tocht 
die mensen door het leven moeten maken. 

EERSTE SCHRIFTLEZING 
(over de schepping van de mens) 

 
Schriftlezing uit het boek Genesis 

 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. 

Nadat God zag dat het goed was sprak God: 
“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; 
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als het beeld van God schiep Hij hem;  
man en vrouw schiep Hij hen. 

God zegende hen en Gods sprak tot hen: 
“Wees vruchtbaar en wordt talrijk; 

bevolkt de aarde en onderwerpt haar; 
heerst over de vissen van de zee en 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 en 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 woord van de Heer - Wij danken God. 
 
 
 
 
 

ANTWOORDPSALM 8 
(a cappela gezongen – evt. voorzang pastor) 

 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam, 

allerwegen op aarde. 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam, 

allerwegen op aarde. 
 

Gij die uw majesteit toont aan de hemel, 
Gij opent de mond van weerloze kinderen 

en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt 
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen. 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam, 

allerwegen op aarde. 
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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. 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam, 

allerwegen op aarde. 
 

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. 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam, 

allerwegen op aarde. 
 
 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING 
(de doortocht door de Rode zee) 

 
Uit het boek Exodus 

 
In die dagen sprak de Heer tot Mozes: 

“ Wat roept gij Mij toch. 
Beveel de Israëlieten verder te trekken. 

Gij moet zelf uw hand opheffen, 
uw staf uitsteken over de zee en ze in tweeën splijten. 

Dan kunnen de Israëlieten  

over de droge bodem door de zee trekken. 
Ik ga de Egyptenaren halstarrig maken  

zodat zij hen achterna gaan. 
En dan zal Ik mij verheerlijken  

ten koste van de 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 de 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  
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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 van 

een. 
Zo trokken de Israëlieten over de droge boden de zee door, 

terwijl de wateren links en rechts een wand vormden. 
De Egyptenaren zetten de achtervolging in; 

alle paarden van de 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, 

en heel de strijdmacht van de Farao 
die de Israëlieten op de bodem  

van de zee achterna waren gegaan. 
Niet één bleef gespaard. 
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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 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. 

 
Het woord van de Heer – Wij danken God. 

 
 
 
 

 

ANTWOORDPSALM 27 
(a cappela gezongen – evt. voorzang pastor) 

 
De Heer is mijn licht en mijn heil, 

wie zou ik dan vrezen? 
De Heer is mijn licht en mijn heil, 

Wie zou ik dan vrezen? 
 

De Heer is mijn licht en mijn heil: 
wie zou ik dan vrezen? 

De Heer is mijn burcht mijn behoud: 
voor wie zou ik beducht zijn? 

De Heer is mijn licht en mijn heil, 
wie zou ik dan vrezen? 

 
Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
geef mij genadig uw antwoord. 

Gij zegt, en mijn hart spreekt het na: 
"zoek mijn aanschijn". 

Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. 
De Heer is mijn licht en mijn heil, 

wie zou ik dan vrezen? 
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DERDE SCHRIFTLEZING 

(de kosteloze aanbieding van heil aan allen) 
 

Van de profeet Jesaja: 
 

Zo spreekt God de Heer: 
“ Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! 

Ook Gij die geen geld hebt, kom toch” . 
Komt kopen, geniet zonder geld, en zonder te betalen. 

 
Het woord van de Heer – Wij danken God 

 

ANTWOORDPSALM 23 
(a cappela gezongen – evt. voorzang pastor) 

 
Want mijn Herder is de Heer. 

Nooit zal er mij iets ontbreken. 
Want mijn Herder is de Heer. 

Nooit zal er mij iets ontbreken. 
 

Mijn herder is de Heer: het ontbreekt mij aan niets. 
Hij legt mij in grazige weiden, Hij geeft rust aan mijn ziel, 

Hij leidt mij naar rustige waat’ren, 
om mijn ziel te verkwikken. 

Want mijn Herder is de Heer. 
Nooit zal er mij iets ontbreken. 

 
Hij leidt mij in het rechte spoor, omwille van zijn naam. 
Al moet ik door donkere dalen, ik vrees geen kwaad. 

Uw staf en Uw stok zijn mijn troost, Gij zijt steeds bij mij. 
Want mijn Herder is de Heer. 

Nooit zal er mij iets ontbreken. 
 
 
 

VIERDE SCHRIFTLEZING 
(over een nieuw hart en nieuwe geest) 
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Lezing van de profeet Ezechiel: 

 
Het woord van de Heer kwam tot mij: 

Ik zal zuiver water op u sprenkelen en u zult rein worden. 
Ik zal u een nieuw hart geven  

en een nieuwe geest in uw binnenste. 
Ge zult voor Mij een volk en Ik zal voor u een God zijn. 

 
Zo spreekt de Heer  -  Wij danken God 

 
 
 

FEESTELIJK ORGELSPEL 
 

Tot op dit moment is de kerk in afwachting en verwachting. 
 

Uiterlijk is dat te zien 
aan het deels ontblote altaar en de nog gedoofde kaarsen. 

Maar dat gaat nu veranderen. 
 

We hebben lang gewacht 
We hebben lang gewaakt. 
De spanning is opgevoerd. 

De Heer is verrezen! 
Opnieuw komen we in beweging. 

 

De kaarsen worden aangestoken. 
Het allerheiligste wordt weer geplaatst in het tabernakel. 

Zichtbaar, voelbaar en hoorbaar naderen we het hoogtepunt. 
En dan tenslotte  

gaan de schellen feestelijk rinkelen en de klokken luiden. 
Iedereen mag het horen. 
We vieren de verrijzenis! 

 
 

(allen gaan staan) 
 
 

GLORIA  
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Glória in excelsis Deo, 
Et in terra pax hominibus, bonæ voluntátis. 

Laudamus te. 
Benedícimus te. 

Adorámus te. 
Glorificámus te. 

Gratias ágimus tibi, propter magnam glóriam tuam. 
Dómine Deus, Rex cæléstis, 

Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili unigenite, Iesu Christe. 

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. 
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 

Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 

Quóniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dóminus. 

Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. 
Cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen. 

 
Eer aan God in den hoge. 

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U 

Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. 
Heer eniggeboren Zoon: Jezus Christus 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader: 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand  van de vader, ontferm U over ons. 

Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus 
met de heilige Geest:  in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 
 

(allen blijven staan met brandende kaars) 
 
 

 

VIJFDE SCHRIFTLEZING 
(we zijn levend voor Christus) 
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Lezing uit de brief aan de Romeinen 
 

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. 
 

Het woord van de Heer - Wij danken God 
 
 
 

FEESTELIJK ALLELUIA – PSALM 118 
 

Alleluia, alleluia,alleluia 
Alleluia, alleluia,alleluia 

 
Zie, deze dag schept de Heer,  

laat ons hem vieren met vreugde.  
O Heer, geef ons dan uw heil,  

o Heer, geef dat wij het behalen. 
  

Alleluia, alleluia,alleluia 
 
 
 

HET PAASEVANGELIE 
 

De Heer zij met u 
En met uw geest. 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas. 

Lof zij U, Christus. 
 

Op de eerste dag van de week 
gingen de vrouwen zeer vroeg in de morgen naar het graf, 
met de welriekende kruiden die zij klaar gemaakt hadden. 



15 

 

Zij vonden de steen weggerold van het graf, 
gingen er binnen 

maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. 
Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken, 
stonden er plotseling twee mannen voor hen 

in een stralend wit kleed. 
Toen zij van schrik bevangen  

het hoofd naar de grond bogen, 

vroegen de mannen haar: 
„Waarom zoekt ge de levende onder de doden? 

Hij is niet hier, 
Hij is verrezen. 

Herinnert u hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd heeft: 
De Mensenzoon moet overgeleverd worden 

in zondige mensenhanden 
en Hij moet aan het kruis worden geslagen, 

maar op de derde dag zal Hij verrijzen." 
 

Zij herinnerden zich zijn woorden, 
ze keerden van het graf terug 

en brachten dit alles over aan de elf  
en aan al de anderen. 

Het waren Maria Magdalena, 
Johanna en Maria,  

de moeder van Jakobus; 
de andere vrouwen die met hen waren 
vertelden aan de apostelen hetzelfde. 

Maar dat verhaal leek de apostelen beuzelpraat 
en zij geloofden hen niet. 

Toch liep Petrus ijlings naar het graf; 
hij bukte zich voorover maar zag alleen de zwachtels. 

Daarop ging hij terug, 
verbaasd nadenkend over hetgeen er gebeurd was. 

 
Woord van de Heer. Wij danken God. 
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EVANGELIE ACCLAMATIE 
 

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. 
 
 
 

HOMILIE 

 
 
 

ZEGENING VAN HET DOOPWATER 
 
Celebrant: 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 een nieuwe kracht. 
 
  Gij hebt, God het nageslacht van Abraham  
  droogvoets door de Rode Zee laten trekken  
  toen zij uit 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,  
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gezalfd door de heilige Geest.  
  Later, toen Hij aan aan het kruis hing,  
  vloeiden bloed en water tezamen uit zijn zijde.  
 
  Na zijn verrijzenis droeg Hij zijn leerlingen op:  
  "Trekt uit en onderricht alle volkeren:  
  doopt hen in de 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 eniggeboren 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.  
 

(de priester laat nu driemaal 
de paaskaars in het water zakken, terwijl hij bidt) 

 
Wij vragen U:  
laat door uw Zoon  
de levenskracht van de heilige Geest  
als een storm over dit water gaan,  
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.  

 
 

UITDELEN VAN LICHT 
 

We willen onze doopbeloften hernieuwen. 
Als gedoopte mensen is er ooit voor ons allen gebeden 

dat we “ lichtverspreiders”  zouden mogen zijn. 
 

Het licht van de paaskaars, 
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Het licht van de verrezen Heer 
verlicht ons om het verder te dragen. 

We gaan het licht ronddelen vanaf de paaskaars. 
 
 
 

LIED 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan. 

Koud, één voor één en ongeborgen,  
licht overdek mij vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen  

zo zwaar en droevig als wij zijn. 
Niet uit elkaars genade vallen  

en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht om aan te horen,  
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren,  

licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 
 
 
 
 

HERNIEUWEN VAN DE DOOPBELOFTE 
 
Celebrant: Gelooft U in God, de almachtige Vader,  
  Schepper van hemel en aarde? 
Allen:  Ik geloof 
 
Priester: Gelooft u in Jezus Christus,  
  zijn eengeboren Zoon, onze Heer, 
  die geboren is uit de maagd maria,  
  die geleden heeft, gestorven en begraven is,  
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  die uit de dood is opgestaan  
  en zit aan Gods rechterhand? 
Allen:  Ik geloof 
 
Celebrant: 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? 

Allen:  Ik geloof 
 
Celebrant: 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.  
 
 
 

BESPRENKELING 
 
 

 
 

LIED 
 

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend, 
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. 

 
Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 
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De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God, 
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit, in weer en wind bezwijkt, 

 
 
 

VOORBEDE 
 

Acclamatie: 
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U 

 
 
 

INZAMELING GELDELIJKE GAVEN 
 
 
 

OFFERANDELIED 
 

Christus die verrezen is, doet ons samen komen; 
’t maal van Zijn gedachtenis, wordt hier blij hernomen. 

Mensen, vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen, 
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 

 
 

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen. 
Rijzend uit Zijn graf heeft Hij, Adams dood verslagen. 

Mensen, vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen, 
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 

 
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 

’t maal van Zijn gedachtenis, zal dat ons ook geven. 
Mensen, vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen, 

alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 
 
 

AANBRENGEN VAN DE GAVEN 
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GEBED OVER DE GAVEN 
 
 
 

DE PREFATIE VAN PASEN 
 
Celebrant: De Heer zij met u. 
allen:   En met uw geest. 
Celebrant: Verheft uw hart. 
allen:   Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Celebrant: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
allen:   Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Celebrant: U danken wij, Heer God, 

omwille van uw heerlijkheid, 
en om heil en genezing te vinden 
zullen wij uw Naam verkondigen, 
al onze dagen en vooral in deze nacht 
die Gij gemaakt. 
 
 
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: 
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SANCTUS  
 

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra, glória tua. 

Hosánna in excélsis. 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 

Hosánna in excélsis. 
 

Heilig, Heilig, heilig de Heer,  
de God der hemelse machten 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge 

Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer. 
Hosanna in den hoge 

 
 

allen blijven staan, 
behalve tijdens de consecratie 
dan wordt uit eerbied geknield 

HET GROTE DANKGEBED 
 
 
 

BELIJDENIS NA CONSECRATIE 

 
Pastoor: Verkondigen wij het mysterie van het geloof 
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 
 
 

DOXOLOGIE 
 

Pastoor: Door Hem en met Hem en in Hem 
Allen:  Amen 
Pastoor: zal uw Naam geprezen zijn, 

Heer, onze God, almachtige Vader 
Allen:  Amen 
Pastoor: In de eenheid van de heilige Geest,  
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hier en nu en tot in eeuwigheid.  
Allen:  Amen 

 

 

BIDDEN GEBED DES HEREN 
 

Jezus op zijn Woord gelovend, 
mogen wij vol vertrouwen bidden tot zijn en onze Vader: 

 
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. 

 
Verlos ons Heer, van alle kwaad, 
geef genadig vrede in ons harten 

dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
altijd vrij mogen zijn van zonde, 

en beveiligd tegen angst en onrust, 
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, 

de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. 
 

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

 
 

VREDESGEBED EN WENS 

 

 

AGNUS DEI  
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: Dona nobis pacem. 
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Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Geef ons de vrede. 

 
 
 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
 
Allen:  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

maar spreek slechts een woord  
en ik zal gezond worden. 

 

ORGELSPEL 
 
 
 

KEUZELIED 
 

Alleluia, wij heffen het aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan. 
En waar ik ben of waar ik ga, 

mijn ziele zingt: Alleluia! 
 

Dit is de grote blijde dag, 
die David in zijn geest voorzag. 

Zingt nu met vreugd´zo zing ik na, 
het blijde lied: alleluia! 

 
Lof zij het Lam, dat door Zijn bloed, 

voor onze zonden heeft geboet. 
Zijn bitt´re dood schonk ons gena´, 

zo zingen wij: alleluia! 
 
 
 

SLOTGEBED 
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MEDEDELINGEN 
 
 
 

GEZONGEN PAASZEGEN 

 
Celebrant: Moge de almachtige God  

u op dit paasfeest zegenen 
en u beschermen tegen alle gevaren van de 

zonde. 
Allen:  Amen. 
 
Celebrant: Moge Hij, die door de verrijzenis van zijn Zoon 
  u tot het eeuwig leven roept,  

u het geluk van de onsterfelijkheid schenken. 
Allen:  Amen 
 
Celebrant: 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. 

Allen:  Amen. 
 
Celebrant: Zegene U de almachtige God:  

Vader, Zoon en heilige Geest. 
Allen:  Amen. 
 
Celebrant: Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia. 
Allen:  God zij dank gebracht, alleluia, alleluia. 
 
 
 

SLOTLIED 
 

U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immer meer. 

Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af, 
heeft de steen genomen, van’t verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 



26 

 

 
Zie Hem verschijnen:Jezus onze Heer. 

Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind. 

En zegt telkenkere: “ Christus overwint”. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immer meer. 
 

 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn Goddelijk wezen, is mijn glorie groot: 
niets heb ik te vrezen, in leven en in dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immer meer. 

 
 
 

 

 


