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OPENINGSLIED: Christus die verrezen is

GvL 411

Christus die verrezen is, doet ons samen komen;
't maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.
Refrein: Broeders, 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.
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;
't maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.

OPENINGSRITUS
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
GEBED OM VERGEVING
GvL 226
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden,
bekeren wij ons tot God om de heilige eucharistie
goed te kunnen vieren.
Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader,,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
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Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.
GLORIALIED: Zingt Jubilate
Zingt Jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, looft uw Vader,
heiligen, eng’len, mens en dier,
sterren en stenen, Jubilate!

GvL 563

Zingt Jubilate dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zingt Jubilate!
Zingt Jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias Jubilate!
Zingt Jubilate voor de Geest,
offert de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
weest God indachtig, Jubilate!
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING: Uit de Handelingen der Apostelen 3, 13-15. 17-19
In die dagen zei Petrus tot het volk: “De God van Abraham, Isaak en
Jakob, de God van onze vaderen heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt,
die gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend ofschoon deze
geoordeeld had Hem in vrijheid te moeten stellen. Maar gij hebt de
Heilige en Gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van een
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moordenaar gevraagd. De vorst des levens daarentegen hebt gij
gedood. God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan
zijn wij getuigen. Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid
gehandeld hebt, evenals uw overheden. Maar wat God tevoren had
aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn Messias zou
sterven heeft Hij zo in vervulling doen gaan. Bekeert u dus en hebt
berouw, opdat uw zonden worden uitgewist."
Woord van de Heer – Wij danken God
TUSSENZANG: Psalm 4, 2, 4, 7, 9
REFR: Heer, laat uw licht over ons opgaan.
Als ik U roep geef mij antwoord, God, die mij recht verschaft. Gij, die
mij redt uit verdrukking, wees mij genadig, verhoor mijn gebed!
Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt: altijd verhoort Hij mij als
ik Hem roep.
Zegt men: wie brengt ons geluk? Heer, laat uw licht over ons opgaan.
Als ik mij neerleg slaap ik gerust, Gij maakt mij vrij van zorgen.
TWEEDE LEZING: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 2,
1-5a
Vrienden, ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven: we hebben een voorspreker
bij de Vader, Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die al onze
zonden goedmaakt en niet die van ons maar die van de hele wereld.
Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar een bewijs: dat we ons
houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij Hem kent maar zich niet
stoort aan zijn geboden is een leugenaar; in zo iemand woont de
waarheid niet. Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord.
Woord van de Heer – Wij danken God
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ALLELUIA: Lc., 24; 32
Heer Jezus, ontsluit ons de Schriften: Doe ons hart branden terwijl Gij
tot ons spreekt. Alleluia.
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas 24, 35-48
In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was
en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood.
Terwijl ze daarover spraken stond Hijzelf plotseling in hun midden en
zei: “Vrede zij u." In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest
te zien. Maar Hij sprak tot hen: “Waarom zijt ge ontsteld en waarom
komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben
het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen
zoals ge ziet dat Ik heb.” En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun
zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet
konden geloven zei Hij tot hen: “Hebt ge hier iets te eten?” Zij reikten
Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun
ogen op. Hij sprak tot hen: “Dit zijn mijn woorden, die Ik sprak toen Ik
nog bij u was: Alles moet vervuld worden wat over Mij staat in de Wet
van Mozes, in de profeten en in de psalmen." Toen maakte Hij hun
geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: “Zo
spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias en over
zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging
onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in
zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.”
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: U KOMT DE LOF TOE
GvL 265
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o
Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
OVERWEGING
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GELOOFSBELIJDENIS
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,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de 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 vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.

GvL 722
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Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer
van zijn Naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.
GEBED OVER DE GAVEN
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.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,
altijd en overal door Christus onze Heer. Want Gij gunt uw gelovigen
de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te
gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere
aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw
aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de
volheid der genade die Gij uw kinderen hebt toegezegd. Daarom,
met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw
troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden:
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Heilig
GvL 295
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 des Heren.
Hosanna in den hoge.
EUCHARISTISCH GEBED:
GvL 729
Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en
talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde
worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest,
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon,
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.
Wij vragen u te gaan staan of knielen.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak
daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak Hij
het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan,
gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede uit
in uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem zijn leerlingen 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
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alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit
doen om mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Wij gaan nu allen zitten.
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing van uw
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn
wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend
en heilig.
Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest,
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één
geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw
apostelen en martelaren, met de heilige Bonifatius en met allen die
in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij
met u worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde,
sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze
paus, en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij u hebt verworven.
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Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief
waren, en die van hier zijn heengegeaan, genadig binnen in uw rijk.
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
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.
COMMUNIERITUS
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons
gegeven heeft:
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 onze dagen,
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust. Hoopvol wachtend op de
komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
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Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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.
Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
LAM GODS
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

GvL 335

COMMUNIE
Voor een goede doorloop vragen wij u om ook als u niet ter communie gaat,
wel mee naar voren te gaan. Als u uw handen voor de borst kruist, ontvangt u dan
de zegen. Zo voorkomen we dat u in de banken te dicht langs elkaar loopt.

GEBED VAN DE GEESTELIJKE COMMUNIE:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik
omhels U; verlaat mij nooit meer. Amen.
Of:

- 10 -

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te
ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en
al met U. Laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.
COMMUNIELIED: Het lied van Gods aanwezigheid
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig
onder uw vleugels rusten wij.
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
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GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN - ZEGEN
SLOTLIED: De Heer is waarlijk opgestaan
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.
De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia.
Hij maakt’ ons in zijn liefde vrij, alleluia.
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia.
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
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